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Концерн BASF продемонстрував високі результати за 

підсумками першого кварталу 

◼ Продажі зросли на 16% та склали 19,4 млрд євро 

◼ EBIT до вирахування спеціальних статей зріс на 42% та склав 2,3 млрд 
євро 

◼ Прогноз EBIT на 2021 рік до вирахування спеціальних статей 

збільшився до 5,0-5,8 млрд євро (раніше: 4,1-5,0 млрд євро) 
 

«Ми закріпили успіхи, продемонстровані в четвертому кварталі минулого року, і 

продовжили розвиватися в першому кварталі 2021 року», – підкреслив Мартін 

Брудермюллер, Голова Ради виконавчих директорів концерну BASF. Однією з 

ключових заяв, озвучених на віртуальних річних зборах акціонерів, стала 

констатація факту: «BASF успішно розпочав 2021 рік». 

Концерн BASF збільшив продажі на 2,6 млрд євро в порівнянні з першим 

кварталом 2020 року – в новому періоді показник склав 19,4 млрд євро. Головним 

чином це обумовлено більш високими цінами і зростанням обсягів продажів. У 

порівнянні з аналогічним кварталом попереднього року прибуток від операційної 

діяльності (EBIT) до вирахування спеціальних статей зріс на 42% і склав 2,3 млрд 

євро. В першу чергу, це пов’язано зі значно більш високими надходженнями від 

сегментів «Матеріали» і «Хімікати». Сегмент «Технології для обробки поверхонь» 

також показав істотне зростання прибутку завдяки відновленню автомобільної 
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промисловості. Всі регіони зробили свій внесок у значуще збільшення прибутку 

Групи BASF в першому кварталі 2021 року. 

Прибуток від операційної діяльності (EBIT) зріс на 855 млн євро в порівнянні з 

першим кварталом 2020 року і склав 2,3 млрд євро. Показник EBITDA до 

вирахування спеціальних статей збільшився на 602 млн євро до 3,2 млрд євро. 

Показник EBITDA за такий же період виріс на 748 млн євро, досягнувши 3,2 млрд 

євро. 

Динаміка прибутку в сегментах BASF у першому кварталі 2021 року 

У порівнянні з першим кварталом 2020 року, продажі в сегменті «Хімікати» 

показали істотне зростання в 16% і досягли 2,7 млрд євро. Обидва дивізіони, що 

входять до його складу, продемонстрували більш високі продажі в основному 

завдяки підвищенню цін. Обсяги продажів також відчутно зросли. Показник EBIT 

до вирахування спеціальних статей виявився на рівні 558 млн євро, 

продемонструвавши помітне зростання в порівнянні з першим кварталом 2020 

року в обох дивізіонах, особливо в «Нафтохімії». Динаміка продажів і прибутку 

обумовлена більш високою маржею в результаті відновлення попиту, збільшення 

доходів компаній з власним капіталом і зниження постійних витрат. 

У сегменті «Матеріали» продажі зросли на 20% до 3,4 млрд євро, що значно 

вище, ніж у попередньому кварталі. Зростання продажів в основному обумовлене 

більш високими цінами і обсягами. EBIT до вирахування спеціальних статей 

також показав істотне зростання і склав 672 млн євро. Це обумовлено значним 

внеском підрозділу «Мономери», що продемонстрував поліпшення 

маржинальності ізоціанатів на тлі більш високих цін.  

Обсяг продажів в сегменті «Промислові рішення» склав 2,1 млрд євро, як і в 

аналогічному кварталі попереднього року. Дещо вищі продажі дивізіону 

«Дисперсії і пігменти» були компенсовані невеликим зниженням у дивізіоні 

«Функціональні хімікати». Показник EBIT до вирахування спеціальних статей 

склав 266 млн євро, що трохи нижче результату в першому кварталі минулого 

року. Більш високі доходи в дивізіоні «Дисперсії і пігменти» не змогли повністю 

компенсувати внесок від дивізіону «Функціональні хімікати», що помітно знизився. 

Продажі в сегменті «Технології для обробки поверхонь» зросли на 37% в 

порівнянні з першим кварталом 2020 року і склали 5,9 млрд євро. Зростання 
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більшою мірою обумовлене більш високими цінами в дивізіоні «Каталізатори», 

пов’язаними з подорожчанням дорогоцінних металів. Помітно вищі обсяги в обох 

дивізіонах також сприяли розвитку продажів. EBIT до вирахування спеціальних 

статей значно виріс в порівнянні з першим кварталом 2020 року і склав 360 млн 

євро. Це переважно пояснюється зростанням обсягів в обох дивізіонах. 

Позитивній динаміці прибутку сприяло й зниження постійних витрат, особливо в 

«Каталізаторах». 

Продажі в сегменті «Харчування і догляд» дещо знизилися в обох дивізіонах, 

загальне зниження склало 3% в порівнянні з аналогічним кварталом минулого 

року. На динаміці продажів відобразився негативний вплив змін валютних курсів, 

які в основному пов’язані з доларом США. Показник EBIT до вирахування 

спеціальних статей значно знизився в порівнянні з першим кварталом минулого 

року. Зниження прибутку, пов’язане зі зменшенням маржі в результаті скорочення 

продажів, торкнулося обох дивізіонів. 

Продажі в сегменті «Рішення для сільського господарства» виросли на 1% в 

порівнянні з першим кварталом 2020 року і склали 2,8 млрд євро. В усіх регіонах 

присутності обсяги були вище, ніж в аналогічному періоді попереднього року. 

Більш високий рівень цін також сприяв зростанню загальної суми продажів. 

Негативний вплив змін валютних курсів багато в чому переважив ці досягнення. 

Показник EBIT до вирахування спеціальних статей склав 807 млн євро і 

залишився на рівні першого кварталу 2020 року. Значне зростання обсягу 

продажів і зниження постійних витрат було компенсовано негативним впливом 

змін курсу валют. 

Продажі в сегменті «Інше» склали 783 млн євро, що на 12% більше в порівнянні 

з першим кварталом 2020 року. В першу чергу, це стало результатом значного 

зростання продажів в торгівлі сировинними товарами. EBIT до вирахування 

спеціальних статей впав до мінус 560 млн євро. 

Заявлений дивіденд в 3,30 євро на акцію 

Рада виконавчих директорів та Наглядова рада пропонують Річним зборам 

акціонерів BASF SE виплатити дивіденди в розмірі 3,30 євро на акцію за 2020 

фінансовий рік. Така ж сума виплачувалася в 2019 році. Якщо пропозиція буде 

прийнята, то 4 травня 2021 року акціонерам буде виплачено близько 3 млрд євро. 
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Виходячи з ціни акцій на кінець року в 64,72 євро, акції BASF показують високу 

дивідендну прибутковість в розмірі 5,1%. «Ми хочемо, щоб дивіденди BASF 

залишалися привабливими для вас і в майбутньому», – сказав пан 

Брудермюллер на віртуальних річних зборах акціонерів. 

Прогноз на 2021 рік 

Економічні показники зросли за останні кілька місяців, сигналізуючи про більш 

суттєве відновлення макроекономічної активності, ніж раніше припускав BASF. 

Однак ріст захворюваності, що відновився в багатьох країнах, та обмеження, що 

зберігаються, означають, що економічна ситуація як і раніше вкрай нестабільна. 

Крім того, збої в глобальних ланцюгах поставок можуть тимчасово впливати на 

зростання промисловості. На цьому тлі припущення, представлені в Звіті BASF 

за 2020 рік про зростання світового валового внутрішнього продукту, а також 

промислового і хімічного виробництва, були підвищені помірно. Також були 

переглянуті очікування щодо нафтових цін.  

Оцінка глобальної економічної кон’юнктури в 2021 році була скоригована таким 

чином (в дужках вказано попередній прогноз зі Звіту BASF за 2020 рік): 

• Зростання валового внутрішнього продукту: 5,0% (4,3%) 

• Зростання промислового виробництва: 5,0% (4,4%) 

• Зростання хімічного виробництва: 5,0% (4,4%) 

• Середній курс євро/долар: 1,18 долара США за євро (без змін) 

• Середньорічна ціна на нафту марки Brent: 60 доларів за барель (50 доларів 

за барель) 

Ґрунтуючись на динаміці продажів і прибутку в першому кварталі 2021 року, 

відновленні світової економіки, яке перевершило очікування, і набагато більш 

високих цінах на сировину, ніж передбачалося, прогноз для Групи BASF, 

представлений у Звіті BASF за 2020 рік, був переглянутий наступним чином (в 

дужках вказано попередній прогноз зі Звіту BASF за 2020 рік): 

• Продажі від 68 млрд до 71 млрд євро (61 млрд до 64 млрд євро) 

• EBIT до вирахування спеціальних статей в розмірі від 5,0 млрд до 5,8 

млрд євро (від 4,1 млрд до 5,0 млрд євро) 

• Прибуток на задіяний капітал (ROCE) від 9,2% до 11,0% (від 8,0% до 9,2%) 
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• Збільшення продажів продуктів-акселераторів до 19,0-20,0 млрд євро (від 

18,0 млрд до 19,0 млрд євро) 

• Стабілізація викидів CO2 на рівні від 20,5 млн до 21,5 млн метричних тонн 

(без змін) 

На ринках як і раніше переважає високий рівень невизначеності. Ризики можуть 

виникнути, якщо в результаті заходів по боротьбі з пандемією коронавірусу 

обмеження на макроекономічну активність збережуться довше, ніж очікувалося. 

Нові можливості можуть відкритися в зв’язку з більш високим темпом вакцинації і 

швидшим відновленням економіки в цілому, а також продовженням позитивної 

маржинальної тенденції. 

Більш детальну інформацію про розвиток бізнесу Групи BASF в першому кварталі 

2021 року можна знайти в щоквартальному звіті: basf.com/quarterlystatement. 

Про концерн BASF  

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

захистом довкілля та соціальною відповідальністю. Близько 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 

http://www.basf.com/

