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Прес-реліз  

27 жовтня 2021 р.  

Група BASF демонструє високі фінансові показники за третій 

квартал 2021 року 

◼ Значне зростання обсягу продажів на 42 відсотки до 19,7 млрд євро 

◼ EBIT до вирахування спеціальних статей зріс до 1,9 млрд євро 

◼ Прогнозований обсяг продажів за 2021 рік становить 76-78 млрд 

євро, EBIT до вирахування спеціальних статей очікується у розмірі 

7,5-8 млрд євро 

У третьому кварталі 2021 року група BASF продемонструвала впевнений 

розвиток свого бізнесу. Попит на продукцію BASF у літні місяці залишався 

стабільним. «Це дозволило нам продовжити зростання зі збільшенням 

прибутку, – коментує голова Ради виконавчих директорів BASF SE Мартін 

Брудермюллер, який презентував фінансовий звіт BASF за третій квартал 

2021 року разом із фінансовим директором концерну Гансом-Ульріхом 

Енгелем. – Порівняно з третім кварталом минулого року ми збільшили ціни на 

36 відсотків, а обсяги – на 6 відсотків», – зазначив пан Брудермюллер. 

Обсяг продажів за третій квартал 2021 року зафіксовано на рівні 19,7 млрд 

євро, що на 5,9 млрд євро вище, ніж за аналогічний період минулого року. Це 

значною мірою пов’язано з вищими цінами в усіх сегментах, особливо у 

сегментах «Хімічні речовини», «Поверхнево-активні речовини та технології» і 

«Матеріали». Зростання продажів також зумовлене значним збільшенням 
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обсягів продажів практично в усіх сегментах. 

Прибуток EBIT до вирахування спеціальних статей склав 1,9 млрд євро, що 

на 1,3 млрд євро більше за показник третього кварталу 2020 року. Такий 

результат обумовлений переважно суттєво вищим показником EBIT до 

вирахування спеціальних статей у сегменті «Хімічні речовини». Значне 

збільшення прибутку в сегментах «Матеріали», «Рішення для промисловості» 

та «Інше» також позитивно вплинуло на загальний прибуток концерну. 

Навпаки, доходи від сегментів «Рішення для сільського господарства», 

«Поверхнево-активні речовини та технології» і «Харчування й догляд» значно 

знизилися. «Завдяки суттєвому вкладу сегментів «Хімічні речовини» та 

«Матеріали» сукупний дохід у третьому кварталі 2021 року можна порівняти з 

другим кварталом 2021 року, – коментує пан Брудермюллер. – Наші 

підрозділи з первинної переробки, як і раніше, стикаються зі зростанням 

витрат на закупівлю сировини, електроенергії та транспортування. 

Підвищення цін на продукцію в більшості цих бізнесів лише частково 

компенсує витрати, що зросли». 

Одноразові ефекти EBIT склали мінус 43 млн євро у третьому кварталі 2021 

року. Витрати в основному пов’язані з заходами щодо реструктуризації, а 

також дезінтеграційними та інтеграційними витратами. Інші доходи мали 

компенсуючий ефект. Одноразові ефекти попереднього року становили мінус 

3,2 млрд євро, насамперед, за рахунок зниження вартості активів у всіх 

сегментах, а також заходів щодо реструктуризації. 

Показник EBIT склав 1,8 млрд євро, що значно вище за показник мінус 2,6 

млрд євро, зафіксований в аналогічному періоді минулого року. Цей 

результат включає прибуток від тих компаній концерну, де облік ведеться за 

методом пайової участі. Такий прибуток зріс на 144 млн євро і досяг цифри в 

200 млн євро переважно завдяки вищим доходам компанії BASF-YPC 

Company Ltd. (Нанкін, Китай). 

У порівнянні з третім кварталом 2020 року операційний прибуток до 

вирахування зносу, амортизації та одноразових ефектів (показник EBITDA до 

вирахування спеціальних статей) збільшився на 1,2 млрд євро і склав 2,8 

млрд євро, а показник EBITDA зріс на 1,7 млрд євро до 2,7 млрд євро. 

Чистий прибуток склав 1,3 млрд євро, що на 3,4 млрд євро вище, ніж у 
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третьому кварталі минулого року. Прибуток на акцію склав 1,36 євро (третій 

квартал 2020 року: мінус 2,31 євро). Прибуток на акцію з поправкою на 

одноразові ефекти та амортизацію нематеріальних активів склав 1,56 євро 

(третій квартал 2020 року: 0,60 євро). 

Грошовий потік від операційної діяльності склав 1,9 млрд євро у третьому 

кварталі 2021 року, що на 204 млн євро нижче за показник аналогічного 

періоду минулого року. Вільний грошовий потік склав 1,1 млрд євро, що на 

287 млн євро менше від показника за третій квартал 2020 року. Такий 

показник, головним чином, зумовлений зниженням грошового потоку від 

операційної діяльності. 

Прогноз групи BASF на 2021 рік 

У третьому кварталі 2021 року світова економіка продовжила тренд на 

відновлення після різкого зниження економічної активності минулого року. 

Тим часом, порівняно з попереднім кварталом, відзначається уповільнення 

темпів зростання у зв’язку з перебоями в постачанні в багатьох ланцюжках 

створення вартості виробничого сектора. Зокрема, перебої у виробництві та 

роботі логістичних мереж Азії, викликані пандемією, призвели до глобального 

дефіциту вихідних компонентів. Світова автомобільна індустрія постраждала 

від дефіциту мікросхем, що призвело до значного падіння виробництва. Крім 

того, відключення електроенергії в деяких провінціях Китаю негативно 

позначилося на виробництві, особливо у енергоємних галузях. Світовий 

попит на витратні матеріали та споживчі товари тривалого користування 

залишався стабільним, незважаючи на зростання цін на енергоносії, що 

негативно позначається на діяльності компаній, а також на кінцевих 

користувачах з точки зору фінансових витрат. 

BASF вважає, що проблеми з поставками продовжуватимуть негативний 

вплив на відновлення світової економіки у четвертому кварталі 2021 року. 

Таким чином, оцінка стану глобальної економіки у 2021 році була трохи 

скоригована (дані щодо промислового та хімічного виробництв округлені до 

найближчої половини відсоткового пункту; попередній прогноз зазначений у 

дужках): 

• Зростання ВВП на 5,3% (5,5%); 
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• Зростання промислового виробництва на 6,0% (6,5%); 

• Зростання хімічної галузі на 6,0% (6,5%); 

• Середній обмінний курс євро до долара: 1,20 долара за 1 євро (без змін); 

• Середньорічна ціна на нафту марки Brent становитиме 70 доларів за барель 

(65 доларів за барель). 

Відповідно до динамічного розвитку бізнесу групи BASF і очікуваного 

продовження сталого попиту, особливо в сегментах «Хімічні речовини» та 

«Матеріали», прогноз на 2021 рік був скоригований згідно з очікуваннями 

ринку (попередній прогноз, поданий у піврічному фінансовому звіті за 2021 

рік, вказаний у дужках): 

• Зростання продажів до 76-78 млрд євро (74-77 млрд євро); 

• Показник EBIT до вирахування спеціальних статей – 7,5-8,0 млрд євро (7,0-

7,5 млрд євро); 

• Прибуток на задіяний капітал (ROCE) – 13,2%-14,1% (12,1%-12,9%); 

• Збільшення продажів продуктів-акселераторів до 21,5-22,5 млрд євро (21,0-

22,0 млрд євро); 

• Стабілізація викидів CO2 на рівні 20,5-21,5 млн. метричних тонн (без змін). 

 
Про концерн BASF  
 

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

захистом довкілля та соціальною відповідальністю. Понад 110 000 співробітників BASF 

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

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

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

рішення для сільського господарства. У 2020 році обсяг продажів концерну склав 59 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 
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