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Прес-реліз  

 Київ, 8 травня 2020 

Стабільні результати у непрості часи 

Siemens AG оголосив результати другого 
кварталу 2020 фінансового року 

 

 

«Ми продемонстрували стабільні показники роботи компанії в цьому кварталі 

не зважаючи на ситуацію, що склалася. Особливо мене вразила робота моєї 

команди - адже ми змогли дотриматись запланованих строків по виділенню 

енергетичного бізнесу. Незважаючи на те, що за прогнозами наші показники у 

третьому кварталі 2020 фінансового року будуть досить низькими, здоров'я і 

безпека наших співробітників, партнерів та клієнтів залишаються для нас 

пріоритетом. У той же час ми c належною відповідальністю забезпечуємо 

безперервність нашого бізнесу », - заявив Президент і Голова Правління 

Siemens AG Джо Кезер. 

 

Оборот компанії у другому кварталі 2020 року склав 14,2 млрд. Євро (майже 

аналогічно результатам за цей же квартал попереднього фінансового року). 

Зростання бізнесу Siemens Healthineers і «Сіменс Транспортні рішення» 

нівелював зменшення показників операційної компанії «Цифрове 

виробництво».  

 

Обсяг замовлень скоротився на 8% і склав 15,1 млрд. Євро у зв'язку з різким 

скороченням числа великих замовлень в бізнесі «Сіменс Транспортні 

рішення». 

 

На порівнянній основі, без врахування коливання валют і «ефекту портфеля», 

оборот скоротився на 1%, а обсяг замовлень - на 9%. Співвідношення нових і 

виконаних замовлень (1,06), як і раніше вище одиниці. 
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Чистий прибуток з врахуванням збитків у розмірі 0,3 млрд. Євро в результаті 

припинених операцій склав 0,7 млрд. Євро у порівнянні з 1,9 млрд. Євро у 

другому кварталі 2019 фінансового року. Базовий прибуток на акцію (EPS) 

скоротився до 0,80 євро. 

 

Siemens продемонстрував стабільні результати у другому кварталі 2020 

фінансового року не дивлячись на те, що економічні наслідки пандемії COVID-

19 вже почали позначатися на операційній діяльності і фінансових показниках 

компанії. Ми очікуємо, що в третьому кварталі поточного фінансового року ці 

наслідки посиляться. Зараз неможливо передбачити та оцінити 

макроекономічні тенденції та їх вплив на Siemens по завершенні третього 

кварталу 2020 фінансового року. Як наслідок, ми не можемо підтвердити наш 

прогноз на 2020 фінансовий рік. 

 

Ми очікуємо помірного зниження порівнянних показників обороту в 2020 

фінансовому році, без врахування курсової різниці і «ефекту портфеля», і 

збереження співвідношення нових і виконаних замовлень на рівні вище 

одиниці. Падіння попиту найбільше позначається на бізнесі операційних 

компаній «Цифрове виробництво» і «Інтелектуальна інфраструктура». 

 

Ми дотримуємося плану виділення та виходу на біржу компанії «Сіменс 

Енергетика» до кінця 2020 фінансового року. Ми як і раніше очікуємо, що 

витрати і податкові витрати, пов'язані з виділенням та створенням компанії 

«Сіменс Енергетика», матимуть вплив на обсяг чистого прибутку. 

 

З огляду на вищевикладене, на поточний момент ми змушені утриматися від 

прогнозів по чистому прибутку і по базового прибутку на одну акцію в 2020 

фінансовому році. 

 

Контактна інформація: 
ДП «Сіменс Україна» 

Марина Маслей, телефон: +380 68 538-2410 

E-mail: marina.maslej@siemens.com 

 

Слідкуйте за новинами компанії "Сіменс Україна" у Фейсбук: 
https://www.facebook.com/SiemensUA/ 

 

https://www.facebook.com/SiemensUA/
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Siemens AG (Берлін і Мюнхен) – міжнародний технологічний концерн, який протягом більше 175 років є 

синонімом технічної досконалості, інновацій, якості і надійності і проявляє глобальний підхід до бізнесу. 

Компанія веде свою діяльність у багатьох країнах світу і спеціалізується в таких областях, як виробництво і 

розподіл енергії, інтелектуальна інфраструктура для будівель і розподілені енергосистеми, автоматизація і 

цифровізация промислових галузей. У 2019 фінансовому році, що завершився 30 вересня, оборот концерну 

склав 86,8 млрд. Євро, а чистий прибуток – 5,6 млрд. Євро. На кінець вересня 2019 року в Siemens 

працювало 385 тисяч співробітників по всьому світу. Дізнатися більше про компанію можна на сторінці:  

siemens.com 

 

ДП "Сіменс Україна" є дочірнім підприємством компанії Siemens AG (Берлін і Мюнхен). В Україні компанія 

працює за всіма традиційними напрямами своєї діяльності, фокусуючись на електрифікації, автоматизації та 

цифровізації, є одним з провідних постачальників продукції, послуг та комплексних рішень для модернізації 

ключових галузей промислового і енергетичного комплексів України. Головний офіс компанії розташований в 

Києві, філії – в Дніпрі, Одесі, Харкові, Львові та Кривому Розі. Більш детальна інформація доступна на 

Інтернет-сайті siemens.ua 


