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Група BASF демонструє високі фінансові показники за другий 

квартал 2021 року 

■ Зростання обсягу продажів на 56 відсотків до 19,8 млрд євро 

■ EBIT до вирахування спеціальних статей зріс до 2,4 млрд євро 

■ Грошовий потік від операційної діяльності склав 2,5 млрд євро, що 

на 295 млн євро більше показника за аналогічний період 2020 року 

■ Прогнозований обсяг продажів за 2021 рік становить 74-77 млрд 

євро, EBIT до вирахування спеціальних статей очікується в розмірі 

7-7,5 млрд євро 

«Зростання, зафіксоване в двох попередніх кварталах, триває: завдяки 

підвищенню цін і обсягів ми спостерігаємо високі результати другого 

кварталу», – коментує голова Ради виконавчих директорів BASF SE Мартін 

Брудермюллер, який представив фінансовий звіт BASF за другий квартал 2021 

року разом з фінансовим директором концерну Гансом-Ульріхом Енгелем. 

Раніше, 9 липня 2021 року концерн опублікував попередні результати другого 

кварталу і підвищив прогноз на загальні результати за 2021 рік. 

«У другому кварталі 2021 року ми збільшили обсяги і ціни у всіх регіонах в 

порівнянні з аналогічним періодом 2020 року», – заявив пан Брудермюллер. 
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Обсяг продажів зріс на 7,1 млрд євро в порівнянні з другим кварталом 2020 

року і склав 19,8 млрд євро. Зростання на 56 відсотків обумовлене 

підвищенням цін і обсягів у всіх сегментах. Значне зростання цін 

спостерігалося в сегментах «Поверхнево-активні речовини та технології», 

«Хімічні речовини» і «Матеріали», а збільшення обсягів відзначено в першу 

чергу в сегментах «Поверхнево-активні речовини та технології», «Матеріали» 

і «Рішення для промисловості». Зміни валютного курсу мали негативний вплив. 

Дохід від операцій (EBIT) до вирахування спеціальних статей у другому 

кварталі 2021 року значно зріс у порівнянні з допандемійним рівнем, що 

складав 1 млрд євро у другому кварталі 2019 року, і збільшився більш ніж на 2 

млрд євро порівняно з аналогічним періодом 2020 року, досягнувши показника 

в 2,4 млрд євро. Це зростання обумовлене значним підвищенням показника 

EBIT до вирахування спеціальних статей в сегментах «Хімічні речовини» і 

«Матеріали». У сегментах «Поверхнево-активні речовини та технології» і 

«Рішення для промисловості» також збільшився обсяг виручки. У сегментах 

«Інше», «Харчування й догляд» і «Рішення для сільського господарства» 

показник EBIT до вирахування спеціальних статей, навпаки, істотно знизився. 

Показник EBIT збільшився з 59 млн євро у другому кварталі 2020 року до 2,3 

млрд євро. Дохід від операцій до вирахування амортизації і спеціальних статей 

(показник EBITDA до вирахування спеціальних статей) збільшився на 2 млрд 

євро в порівнянні з другим кварталом 2020 року до 3,2 млрд євро. Показник 

EBITDA зріс на 2,1 млрд євро і досяг 3,2 млрд євро. 

«Істотно вищий дохід в підрозділах по первинній переробці сировини, 

забезпечений підвищенням цін і обсягів, став головним стимулом для значного 

зростання загальних доходів концерну, – коментує Мартін Брудермюллер. – У 

сегментах глибокої переробки сировини ми також змогли підвищити обсяги і 

ціни завдяки зростанню попиту на продукцію концерну». 

Збільшення грошового потоку групи BASF у другому кварталі 2021 року 

Грошовий потік від операційної діяльності у другому кварталі 2021 року склав 

2,5 млрд євро, що на 295 млн євро вище, ніж за аналогічний період минулого 

року. Поліпшення показника головним чином обумовлено значним 

підвищенням чистого прибутку до 1,7 млрд євро. У порівнянні з другим 

кварталом 2020 року вільний грошовий потік збільшився на 254 млн євро, 

досягнувши 1,8 млрд євро. 
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Динаміка продажів і прибутку сегментів групи BASF у другому кварталі 

2021 року 

Продажі в сегменті «Хімічні речовини» зросли на 91 відсоток у порівнянні з 

аналогічним періодом минулого року і в 2021 році досягли 3,4 млрд євро. 

Збільшення продажів в першу чергу обумовлено високим рівнем цін, 

підкріпленим зрослим попитом на продукцію та її обмеженою доступністю на 

ринку. Показник EBIT до вирахування спеціальних статей в розмірі 990 млн 

євро значно вище показника за другий квартал 2020 року. Це значною мірою 

пов'язано з більш високим показником EBIT до вирахування спеціальних 

статей в дивізіоні «Нафтохімія». Показник EBIT до вирахування спеціальних 

статей також значно зріс в дивізіоні «Проміжні продукти». 

У порівнянні з другим кварталом 2020 року продажі в сегменті «Матеріали» 

зросли на 75 відсотків і склали 3,7 млрд євро. Зростання продажів обумовлене 

значним збільшенням обсягів виробництва, який пов'язаний з підвищеним 

попитом на продукцію. Показник EBIT до вирахування спеціальних статей в 

обох його дивізіонах сумарно становить 792 млн євро і демонструє позитивну 

динаміку. 

Продажі в сегменті «Промислові рішення» в другому кварталі 2021 року в 

розмірі 2,4 млрд євро значно вищі, ніж за аналогічний період 2020 року, 

особливо в дивізіоні «Дисперсії й пігменти». Зростання продажів в значній мірі 

пов'язане зі збільшенням обсягів реалізації продукції практично у всіх бізнесах 

обох дивізіонів. Показник EBIT до вирахування спеціальних статей істотно зріс 

в порівнянні з другим кварталом 2020 року і склав 307 млн євро. Дивізіон 

«Дисперсії й пігменти» з 1 липня 2021 року перейменований в «Дисперсії й 

смоли» в результаті продажу глобального пігментного бізнесу BASF. 

Продажі в сегменті «Поверхнево-активні речовини та технології» показали 

помітне зростання в порівнянні з другим кварталом 2020 року, особливо в 

дивізіоні «Каталізатори». Збільшення продажів на 90 відсотків до 5,9 млрд євро 

відбулося за рахунок суттєвого сукупного зростання цін і обсягів продажів. 

Показник EBIT до вирахування спеціальних статей досяг 289 млн євро, що 

значно вище рівня за аналогічний період 2020 року. Цей результат 

обумовлений в першу чергу обсягом продажів. Крім того, прибутковість 

дивізіону «Каталізатори» забезпечена більш високим внеском від торгівлі 

дорогоцінними металами. 
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Продажі в сегменті «Харчування й догляд» виросли на 2 відсотки в порівнянні 

з другим кварталом минулого року і досягли позначки в 1,6 млрд євро. Цей 

показник обумовлений значним зростанням продажів в дивізіоні «Сировина 

для косметики й побутової хімії», в той час як продажі в дивізіоні «Харчові 

інгредієнти та фармацевтична сировина» значно знизилися. Показник EBIT до 

вирахування спеціальних статей склав 138 млн євро, що істотно нижче рівня 

другого кварталу 2020 року, в основному через більш низьку маржу і більш 

високі постійні витрати в обох підрозділах. 

Продажі в сегменті «Рішення для сільського господарства» в розмірі 2 млрд 

євро значно перевищують рівень другого кварталу 2020 року. Це пояснюється 

в першу чергу більш високими обсягами продажів у всіх регіонах і більш 

високими цінами. Негативний вплив змін валютного курсу, особливо в 

Південній і Північній Америці, мав стримуючий ефект. Незважаючи на 

зростання рівня продажів, показник EBIT до вирахування спеціальних статей в 

розмірі 75 млн євро відчутно нижче рівня другого кварталу 2020 року. В 

основному це пов'язано з коливаннями курсів валют, а також з більш високими 

постійними витратами в обох дивізіонах. 

Продажі в сегменті «Інше» значно зросли в порівнянні з аналогічним періодом 

2020 року і досягли 793 млн євро. Цей показник відображає зростання 

продажів за операціями на товарно-сировинних ринках. Показник EBIT до 

вирахування спеціальних статей помітно нижче за показник другого кварталу 

минулого року. Це сталося за рахунок збільшених відрахувань в резерв змінної 

винагороди (бонусів) в результаті успішного другого кварталу 2021 року. 

Прогноз групи BASF на 2021 рік 

Оцінка глобальної економічної ситуації в 2021 році була скоригована 

наступним чином (попередній прогноз, опублікований за результатами 

першого кварталу 2021 року, зазначений в дужках): 

• Очікується підвищення обсягів ВВП на 5,5 відсотків (5 відсотків); 

• Зростання промислового виробництва на 6,5 відсотків (5 відсотків); 

• Зростання хімічної галузі на 6,5 відсотків (5 відсотків); 

• Середній обмінний курс євро до долара: 1,20 долара за 1 євро (1,18 

долара за 1 євро); 
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• Середньорічна ціна на нафту марки Brent складе 65 доларів за барель 

(60 доларів за барель). 

Відповідно до динамічного розвитку бізнесу в першій половині 2021 року, 

триваючого зростання глобальної економіки і значного збільшення доходів в 

сегментах «Хімічні речовини» і «Матеріали», прогноз на 2021 фінансовий рік 

був адаптований наступним чином (попередні прогнози, опубліковані за 

результатами першого кварталу 2021 року, вказані в дужках): 

• Зростання продажів до 74-77 млрд євро (68-71 млрд євро); 

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

5,8 млрд євро); 

• Прибуток на задіяний капітал (ROCE) 12,1-12,9 відсотка (9,2-11 

відсотків); 

• Збільшення продажів продуктів-акселераторів до 21-22 млрд євро (19-

20 млрд євро); 

• Стабілізація викидів СО2 на рівні 20,5-21,5 млн метричних тонн (без 

змін). 

У другій половині 2021 року BASF очікує в цілому стабільного промислового 

економічного розвитку. За прогнозами концерну, жорстких обмежень 

економічної діяльності, пов'язаних з заходами по боротьбі з пандемією 

коронавірусу, у другій половині 2021 року не очікується. 

 

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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