
КЛЮЧОВІ ПОКАЗНИКИ ДОХОДІВ I квартал 2020

1.Продажі у натуральному вимірі, органічне зростання (включаючи сегмент та регіон), Oпераційна EBITDA, Офіційна операційна EBITDA (Pro Form EBITDA) не розраховуються по GAAP (ЗПБО). Дохід від поточної діяльності  
після сплати податку на прибуток становив 281 млн. доларів США та 112 млн. доларів. США за квартал, що закінчився 31 березня 2020 р. та 2019 р., відповідно. Перейдіть на сайт компанії для роз’яснень щодо розрахунків Не-
ЗПБО. 2.Інформація по першму кварталу 2019 по GAAP (ЗПБО) є офіційною та була визначена, відповідно до Статті 11 Норми S-X. Не-GAAP (Не-ЗПБО) дані за цей період є зведеними до офіційних розрахунків по GAAP  (ЗПБО). 
3.Північну Америку визначено як США та Канада. EMEA визначено як Європа, Близький Схід та Африка.

ОПЕРАЦІЙНА  
EBITDA1,2

ЧИСТІ ПРОДАЖІ ПО РЕГІОНАМ - I квартал 2020 порівняно з I кварталом 2019
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Керуючись нашим призначенням, Corteva об’єднала зусилля  

разом з усією галуззю, владою та суспільством, щоб активно  

шукати рішення у час непростої глобальної економічної кризи,  

яка також охопила сферу охорони здоров’я, та щоб надавати  

послуги сільгоспвиробникам та спільнотам тоді, коли це  

найбільш необхідно. Ми швидко мобілізувалися, щоб  

забезпечити безпеку наших співробітників, та продовжували  

підтримувати наших клієнтів, і працювали разом в межах  

галузевих та державних вимог, щоб створити ефективні  

політики задля уникнення збоїв у мережі постачання,  

допомагаючи мінімізувати вплив на глобальну харчовубезпеку.

Цей рівень спільної координації є ключовим, оскільки Corteva є  

глобальним громадянином з операційною діяльністю, яка  

поширюється на 140 країн та включає глобальну команду, яка  

працює для 10 мільйонів клієнтів щорічно. Наша глобальна  

різноманітність, спільний підхід та віддана команда забезпечили  

високі фінансові та операційні результати у кварталі,  

незважаючи на складне середовище – і в той час, коли багато  

невідомого ще очікує нас попереду, ми віддані тому, щоб  

працювати прозоро з нашими стейкхолдерами в цей історичний  

період для нашої галузі та всього світу.

Джеймс К. Коллінз мол.,  

головний виконавчий директор  

Corteva Agriscience
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