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Прес-реліз      10 травня 2018 р. 

BASF: у I кварталі 2018 року зафіксоване зростання прибутку; 

підтверджений прогноз на 2018 рік  

Підсумки першого кварталу 2018 року: 

 Обсяг продажів – 16,6 млрд євро (-1%) 

 EBIT до вирахування спеціальних статей – 2,5 млрд євро (+2%) 

 EBIT – 2,5 млрд євро (+3%) 

 Грошові кошти, отримані від операційної діяльності – 1,2 млрд євро 
(+48%); вільний грошовий потік – 604 млн євро (+538 млн євро) 

Прогноз на 2018 рік: 

 Очікується незначне зростання продажів, переважно завдяки 
збільшенню їхніх обсягів  

 Показник EBIT до вирахування спеціальних статей дещо перевищить 
рівень минулого року 

«Цього року ми взяли вдалий старт і задоволені динамікою першого кварталу 

2018 року», – заявив д-р Курт Бок, голова Ради директорів BASF SE, на 

щорічних зборах акціонерів у конгрес-центрі Розенгартен (Мангейм, 

Німеччина).  

Прибуток від операційної діяльності (EBIT) до вирахування спеціальних 

статей у першому кварталі 2018 року склав 2,5 млрд євро, що на 55 млн євро 

більше за аналогічний показник минулого року. Це значно пояснюється 

помітним збільшенням прибутку в таких сегментах, як «Хімікати» та «Нафта й 

газ». Продажі зменшилися на 211 млн євро проти першого кварталу 2017 

року і склали 16,6 млрд євро, що пов'язано з несприятливим впливом змін 
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валютного курсу (-8%) на всі сегменти. Також було зафіксовано збільшення 

цін продажів (+5%), особливо в сегментах «Функціональні матеріали й 

рішення» та «Хімікати». Обсяг продажів збільшився на 2%. Усі сегменти, за 

винятком сегмента «Спеціальні продукти», показали зростання в цьому 

кварталі. 

Прибуток від операційної діяльності (EBIT) перевищив показник аналогічного 

періоду минулого року на 70 млн євро і склав 2,5 млрд євро. Прибуток до 

оподаткування й до частки дочірніх компаній зріс на 36 млн євро (до 2,3 млрд 

євро). Ставка оподаткування змінилася з 22,9% до 24,7%, насамперед через 

вищі зарплатні відрахування компаній у країнах із високим податком 

(наприклад, у Норвегії). Чистий прибуток зменшився на 30 млн євро, склавши 

1,7 млрд євро. У першому кварталі прибуток у розрахунку на акцію склав 1,83 

євро (проти 1,86 євро роком раніше). Скоригований після вирахування 

спеціальних статей і амортизації нематеріальних активів прибуток на акцію 

склав 1,93 євро (у першому кварталі 2017 року показник був на рівні 

1,97 євро).  

Надходження коштів від операційної діяльності в першому кварталі 2018 року 

склали 1,2 млрд євро, що на 398 млн євро більше за показник аналогічного 

періоду минулого року. Це насамперед зумовлено нижчим потоком вільних 

грошових коштів, задіяних у чистому оборотному капіталі, переважно через 

заборгованість. Головним компенсуючим чинником стала нижча амортизація 

основних засобів і нематеріальних активів. Також збільшився вільний потік 

грошових коштів – із 66 млн євро в першому кварталі 2017 року до 604 млн 

євро у 2018 році. Обидва чинники (вищий потік грошових коштів і нижча плата 

за нерухомість) позначилися на збільшенні надходжень від операційної 

діяльності.  

На щорічних зборах акціонерів д-р Курт Бок підтвердив прогноз на 2018 рік. 

Після зборів д-р Курт Бок залишає свою посаду голови Ради директорів BASF 

SE. Новим головою Ради директорів стане д-р Мартін Брудермюллер – із 

2006 року він входить до Ради директорів BASF SE, із 2011 року є 

заступником голови правління. У 2015 році він обійняв посаду головного 

директора з технологій компанії. За рішенням зборів акціонерів, д-р Ханс-

Ульрих Енгель, головний фінансовий директор BASF SE, обійме посаду 

заступника голови правління.  
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Заявлений дивіденд – 3,10 євро за акцію 

На щорічних зборах акціонерів Рада директорів і Наглядова рада 

запропонували збільшити дивіденди за акцію з 0,10 євро до 3,10 євро. Отже, 

акції BASF укотре демонструють привабливу дивідендну прибутковість 

розміром 3,4%, зважаючи на розрахунок ціни за акцію наприкінці 2017 року 

(91,74 євро). 

Згідно з прийнятим рішенням на щорічних зборах акціонерів 9 травня, 

загалом BASF SE виплатить акціонерам 2,8 млрд євро. «Наша політика щодо 

розподілу дивідендів ґрунтується на принципах надійності та стійкості. Це 

обіцянка, якої ми дотримуємо», – сказав д-р Курт Бок акціонерам у конгрес-

центрі Розенгартен у Мангеймі. 

Прогноз на 2018 рік підтверджений 

Прогнози BASF щодо глобального економічного середовища у 2018 році 

залишаються без змін:  

▪ Зростання валового внутрішнього продукту – 3,0%  

▪ Зростання промислового виробництва – 3,2% 

▪ Зростання виробництва у хімічній галузі – 3,4% 

▪ Середній обмінний курс євро до долара США – 1,20 

▪ Середньорічна ціна нафти Brent – 65 дол. США за барель 

BASF підтвердив прогнози Групи BASF, озвучені в річному звіті за 2017 рік, 

щодо продажів і прибутку: компанія прагне до незначного збільшення 

продажів і EBIT до вирахування спеціальних статей, а також прогнозує 

невелике зменшення показника EBIT. «У 2018 року ми хочемо домогтися 

невеликого збільшення EBIT до вирахування спеціальних статей. Це амбітна 

мета, оскільки 2017 був дуже вдалим роком для BASF», – прокоментував д-р 

Курт Бок. 

Динаміка бізнесу за сегментами 

Продажі в сегменті «Хімікати» збільшилися у порівнянні з аналогічним 

періодом минулого року і склали 4,3 млрд євро (проти 4,1 млрд євро в 

першому кварталі 2017 року). Така динаміка – наслідок підвищення цін у 
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підрозділах «Мономери» і «Проміжні продукти» та збільшення обсягів 

продажів у підрозділі «Нафтохімічні продукти». Однак коливання валютного 

курсу також здійснили неабиякий вплив на продажі. Показник EBIT до 

вирахування спеціальних статей зріс на 18% (проти аналогічного показника 

минулого року) і склав 1,1 млрд євро, що є результатом високої маржі й 

великих обсягів продажів. 

У сегменті «Спеціальні продукти» продажі значно скоротилися і склали 

майже 4 млрд євро (у першому кварталі 2017 року цей показник був на рівні 

приблизно 4,3 млрд євро). Обсяги продажів знизилися в таких підрозділах: 

«Харчові інгредієнти й фармацевтична сировина» і «Спеціальні хімікати». 

Коливання валютного курсу, особливо долара США, а також портфельний 

ефект негативно позначилися на продажах у всіх підрозділах. BASF збільшив 

ціни продажів і, після коригування з урахуванням впливу валютного курсу, 

середню маржу, як порівняти з першим кварталом минулого року. Проте EBIT 

до вирахування спеціальних статей дещо знизився до 470 млн євро (проти 

аналогічного періоду 2017 року різниця склала 45 млн євро). 

Продажі в сегменті «Функціональні матеріали й рішення» знизилися до 5,1 

млрд євро (у першому кварталі 2017 року вони становили 5,2 млрд євро), 

зокрема через негативний вплив коливань валютного курсу. Однак це було 

компенсовано вищими цінами й невеликим збільшенням обсягу. Через низьку 

маржинальність і підвищення постійних витрат показник EBIT до вирахування 

спеціальних статей знизився до рівня 333 млн євро (у першому кварталі 2017 

року цей показник становив 531 млн євро).  

У сегменті «Рішення для сільського господарства» продажі склали 

1,7 млрд євро, що на 7% менше, ніж у першому кварталі роком раніше. Це є 

передусім наслідком негативної динаміки валютного курсу в усіх регіонах. 

Окрім того, на розвиток продажів вплинуло зниження цін у Північній Америці. 

Обсяги продажів, навпаки, збільшилися. Також розвиток бізнесу в Північній 

півкулі був ослаблений довгою й холодною зимою. Значно знизився й EBIT до 

вирахування спеціальних статей – 423 млн євро проти 533 млн євро в 

першому кварталі 2017 року. Основними чинниками зниження показників 

стали негативна динаміка валютного курсу й високі витрати на виробництво 

та дослідження.  
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Як порівняти з аналогічним періодом минулого року, було зафіксовано значне 

збільшення продажів у сегменті «Нафта й газ» – на 14%, до рівня 945 млн 

євро. Таке зростання було насамперед забезпечене підвищенням цін, 

високими обсягами продажів у Норвегії та торговим оборотом. Середня ціна 

бареля нафти Brent склала 67 доларів США (54 долари США в аналогічному 

періоді минулого року). Ціни на газ на європейських спотових ринках також 

зросли проти аналогічного періоду роком раніше. Частково це було 

компенсовано динамікою валютного курсу, особливо долара США. EBIT до 

вирахування спеціальних статей також значно виріс – на 195 млн євро проти 

першого кварталу минулого року – і склав 365 млн євро.  

Продажі в сегменті «Інші» скоротилися на 9% проти аналогічного показника 

минулого року, частково через зниження продажів технічних матеріалів і 

послуг. Показник EBIT до вирахування спеціальних статей значно виріс, 

переважно через переоцінку відрахувань на реалізацію довгострокової 

корпоративної стимулюючої програми. 

Про концерн BASF 

BASF створює хімію для стійкого майбутнього. У своїй діяльності ми поєднуємо економічні 

успіхи із дбайливим ставленням до довкілля та соціальною відповідальністю. Співробітники 

Групи BASF, загальна чисельність яких становить понад 115 тисяч осіб, роблять внесок до 

успішного розвитку бізнесу наших клієнтів у різних індустріях практично в усіх країнах світу. 

Структура нашого бізнесу включає п'ять основних сегментів: хімікати, спеціальні продукти, 

функціональні матеріали й рішення, рішення для сільського господарства, нафта й газ. За 

підсумками 2017 року обсяг продажів BASF становив 64,5 млрд євро. Акції BASF торгуються 

на фондових біржах у Франкфурті (BAS), Лондоні (BFA) й Цюриху (BAS). Більш докладна 

інформація про концерн BASF представлена на сайті: www.basf.com.  

Заяви про перспективи і прогнози  

Цей реліз містить заяви про перспективи, які ґрунтуються на поточних оцінках і припущеннях 

керівництва концерну BASF, а також на наявній на цей час інформації. Вони не є гарантіями 

на майбутні показники й містять певні ризики та невизначеності, які важко передбачити. 

Окрім того, ці заяви ґрунтуються на припущеннях щодо майбутніх подій, які, можливо, не 

підтвердять своєї точності. BASF не приймає на себе жодних зобов'язань щодо оновлення 

заяв про перспективи, що містяться в цьому релізі.  


