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Прес-реліз  

25 лютого 2022 р.  

 

Фінансові результати Групи BASF за 2021 рік: значний зріст 

прибутку  

◼ Обcяг продажів: 78,6 млрд євро (плюс 33 відсотки) 

◼ Показник EBIT до вирахування спеціальних статей: 7,8 млрд євро 
(плюс 118 відсотків) 

◼ Грошові потоки від операційної діяльності: 7,2 млрд євро (плюс 34 
відсотки);  
Вільний грошовий потік: 3,7 млрд євро (плюс 63 відсотки) 

◼ Заявлені дивіденди склали 3,40 євро за акцію у 2021 році (2020 рік: 3,30 
євро за акцію) 

Прогноз на 2022 рік: 

◼ Очікуваний обсяг продажів: від 74 до 77 млрд євро 

◼ Показник EBIT до вирахування спеціальних статей становитиме від 6,6 
до 7,2 млрд євро 

◼ Прибуток на залучений капітал (ROCE) становитиме від 11,4 до 12,6 
відсотка  

◼ Очікуваний рівень викидів CO2 становитиме від 19,6 млн метричних 
тонн до 20,6 млн метричних тонн 

 

Група BASF суттєво збільшила рівень продажів та прибутку в 2021 році. «Це 

був рік, сповнений рішучості та успіху для BASF», – заявив Мартін 
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Брудермюллер, голова Ради виконавчих директорів BASF, який представив 

звіт за 2021 рік разом із Гансом-Ульріхом Енгелем, фінансовим директором. 

«Ми збільшили ціни на 25 відсотків, а обсяги – на 11 відсотків. У 2021 році обсяг 

та ціни зросли в усіх сегментах», – підкреслив пан Брудермюллер. Обсяг 

продажів Групи BASF у 2021 році склав 78,6 млрд євро, що на 33 відсотки 

перевищує рівень попереднього року.  

Показник EBITDA до вирахування спеціальних статей у розмірі 11,3 млрд євро 

у 2021 році зріс на 3,9 млрд євро, а показник EBITDA в розмірі 11,4 млрд євро 

перевищив результат попереднього року на 4,9 млрд євро.  

Дохід від операційної діяльності (EBIT) до вирахування спеціальних статей 

склав 7,8 млрд євро і зріс більше ніж вдвічі у порівнянні з 2020 роком. Це на 67 

відсотки більше ніж в період перед пандемією в 2019 році. Позитивна динаміка 

щодо прибутку BASF була обумовлена перш за все сегментами «Матеріали» 

та «Хімічні речовини». Сегменти «Поверхнево-активні речовини та технології» 

та «Рішення для промисловості» також зробили вагомий внесок у впевнене 

відновлення.  

Розмір прибутку на залучений капітал (ROCE) склав 13,5 відсотків у порівнянні 

з 1,7 відсотка у 2020 році, і був значно вище норми вартості капіталу у 9 

відсотків. Підвищення ROCE відбулося головним чином за рахунок збільшення 

EBIT на 7,7 млрд євро у 2021 році, що суттєво перевищило рівень 

попереднього року.  

Додаткові видатки в результаті зростання цін на енергоносії в Європі   

Напрямок діяльності BASF, пов’язаний з машинобудуванням, надалі 

піддавався негативному впливу, пов’язаному з браком напівпровідників. У 2021 

році, а особливо в четвертому кварталі, більш високі ціни на матеріали та 

збільшення видатків на енергію та логістику ускладнили ріст доходів в усіх 

сегментах. Для європейських майданчиків BASF рівень додаткових затрат, 

викликаний продовженням зростання цін на природний газ у 2021 році, склав 

близько 1,5 млрд євро. На четвертий квартал 2021 року припало 0,8 млрд євро 

від цієї суми.  

«Найближчими місяцями ми продовжимо підіймати ціни, аби подолати 

наслідки значно більших витрат та покращити нашу маржу в переробній сфері 
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бізнесу», – заявив пан Брудермюллер. Встановлений порядок ціноутворення в 

цих напрямках призводить до затримки перенесення витрат.  

Грошовий потік Групи BASF за увесь 2021 рік та у четвертому кварталі 

2021 року   

Грошовий потік від операційної діяльності у 2021 році склав 7,2 млрд євро (5,4 

млрд євро у 2020 році). Значне зростання відбулося, в першу чергу, за рахунок 

збільшення чистого прибутку, сума якого склала 5,5 млрд євро. Вільний 

грошовий потік збільшився до 3,7 млрд євро у 2021 році з 2,3 млрд євро у 

попередньому році. У четвертому кварталі 2021 року грошові потоки від 

операційної діяльності збільшилися на 1,2 млрд євро та досягли показника 3,3 

млрд євро. Вільний грошовий потік склав 1,8 млрд євро, збільшившись на 84 

відсотки у порівнянні з четвертим кварталом 2020 року.  

Динаміка продажів та прибутку Групи BASF у четвертому кварталі 2021 

року  

Продажі Групи BASF у четвертому кварталі 2021 року зросли на 24 відсотки у 

порівнянні з аналогічним періодом попереднього року і сягнули 19,8 млрд євро. 

«Хоча ми порівнюємо з високими показниками четвертого кварталу 2020 року, 

концерн BASF зміг збільшити обсяги в усіх сегментах, окрім сегмента 

«Матеріали», в четвертому кварталі 2021 року», — коментує фінансовий 

директор BASF Ганс-Ульріх Енгель.  

Показник EBITDA до вирахування спеціальних статей зріс приблизно на 100 

млн євро та сягнув 2,2 млрд євро. Показник EBITDA склав 2,3 млрд євро у 

порівнянні з 2,0 млрд євро у четвертому кварталі минулого року.  

Показник EBIT до вирахування спеціальних статей склав 1,2 млрд євро у 

порівнянні з 1,1 млрд євро за аналогічний період 2020 року. Показник EBIT 

склав 1,2 млрд євро у четвертому кварталі 2021 року у порівнянні з 932 млн 

євро в четвертому кварталі 2020 року. 

Заявлені дивіденди у розмірі 3,40 євро за акцію  

На щорічних зборах акціонерів BASF цього року Рада виконавчих директорів 

та Наглядова рада запропонують виплату дивідендів у розмірі 3,40 євро за 

акцію (на 10 євроцентів більше). Загалом BASF виплатить 3,1 млрд євро, 

виходячи з кількості акцій наприкінці року. «Враховуючи нашу пропозицію 

стосовно дивідендів, акції BASF забезпечать привабливу прибутковість у 
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розмірі 5,5 відсотка, виходячи із вартості акцій на кінець 2021 року», — 

зауважив пан Брудермюллер.  

Досягнення нефінансових результатів   

BASF прагне скоротити абсолютні показники викидів CO2 на 25% до 2030 року 

у порівнянні з показниками 2018 року. У 2021 році викиди CO2 становили 20,2 

млн метричних тонн – показник знизився у порівнянні з 20,8 млн метричних 

тонн у 2020 році. «Це суттєве зниження, якщо враховувати значний ріст обсягів 

виробництва», – зауважив пан Брудермюллер.  

Продаж продуктів-акселератів, які роблять вагомий внесок у стійкість ланцюга 

створення додаткової вартості, склали 24,1 млрд євро. Раніше BASF планував 

досягнути показника 22 млрд євро до 2025 року, однак цю ціль вдалося 

досягнути з суттєвим випередженням графіка. «Ми скорегуємо цілі для цього 

портфелю продуктів у 2022 році», – сказав пан Брудермюллер.  

Інвестиції в програми росту  

BASF запланував капітальні видатки у розмірі 25,6 млрд євро у період з 2022 

до 2026 року, що на 2,7 млрд євро більше, ніж у попередньому запланованому 

періоді з 2021 до 2025 року. «Основними причинами цього є дві наші великі 

програми росту: новий інтегрований виробничий комплекс у Чжаньцзяні та 

наша діяльність з виробництва компонентів для батарей», – розповів Ганс-

Ульріх Енгель. «Ці два проєкти є ключовими для подальшого росту BASF», – 

додав він.  

Інвестиції в діяльність запущених бізнесів BASF залишаються стабільними та 

складають в середньому 2,6 млрд євро на рік. Пан Енгель заявив, що BASF 

буде дисципліновано ставитися до інвестицій, необхідних для підтримання та 

розвитку цих напрямків. «Це дасть нам змогу фінансувати програми росту в 

середньому приблизно на таку ж саму суму: 2,6 млрд євро на рік. Капітальні 

видатки на них досягнуть піку в 2024 році», – зауважив пан Енгель. На 2022 рік 

BASF заплановані загальні капітальні витрати в розмірі 4,6 млрд євро, тоді як 

у 2021 році їхній обсяг становив 3,4 млрд євро. Річний бюджет на дослідження 

та розробки становить близько 2,1 млрд євро.  

Прогноз BASF на 2022 рік  
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«На початку року ми досягли дуже хороших результатів, і показники січня 2022 

року перевищили показники аналогічного періоду минулого року», – розповів 

Мартін Брудермюллер, оцінюючи перспективи поточного фінансового року.  

BASF очікує, що глобальний економічний ріст на 3,8 відсотка у 2022 році буде 

більш помірним у порівнянні зі стрімким відновленням у 2021 році. «Оскільки 

обсяг невиконаних промислових замовлень досить високий, ми очікуємо, що 

показник світового промислового виробництва зросте на 3,8 відсотка, а хімічне 

виробництво – на 3,5 відсотка», – розповів пан Брудермюллер. BASF очікує, 

що середня ціна на нафту становитиме 75 доларів за барель марки Brent, а 

курс обміну становитиме 1,15 долара за 1 євро.  

Беручи за основу ці припущення, BASF прогнозує обсяг продажів у розмірі від 

74 до 77 млрд євро у 2022 році. Компанія очікує, що операційний прибуток 

(EBIT) до вирахування спеціальних статей становитиме від 6,6 млрд євро до 

7,2 млрд євро. Очікується, що рівень прибутку на залучений капітал (ROCE) 

буде в розмірі від 11,4 відсотка до 12,6 відсотка. Прогнозують, що рівень 

викидів CO2 становитиме від 19,6 млн метричних тонн до 20,6 млн метричних 

тонн у 2022 році.   

У прогнозах BASF враховується невизначеність через наслідки тривалих збоїв 

у ланцюгах постачання, подальший розвиток пандемії коронавірусу та зміни 

вартості енергоносіїв.  

Про концерн BASF  
 

У BASF ми створюємо хімію для сталого майбутнього, поєднуючи економічний успіх із 

захистом довкілля та соціальною відповідальністю. Близько 111 000 співробітників Групи BASF 

роблять свій внесок в успіх клієнтів концерну практично в кожному секторі та практично в 

кожній країні світу. Наш продуктовий портфель складається з 6 основних сегментів: хімікати, 

матеріали, промислові рішення, технології для оброблення поверхонь, харчування та догляд, 

рішення для сільського господарства. У 2021 році обсяг продажів концерну BASF склав 78,6 

млрд євро. Акції BASF торгуються на фондовій біржі у Франкфурті (BAS), а також у вигляді 

американської депозитарної розписки (BASFY) в США. З докладнішою інформацією про BASF 

можна ознайомитися в Інтернеті за адресою www.basf.com 

http://www.basf.com/

