
Jornal Valor --- Página 3 da edição "28/04/2022 1a CAD E" ---- Impressa por OBarbosa às 27/04/2022@07:11:45:pm

SãoPaulo | Quinta-feira, 28 de abril de 2022 | Valor | E3

Controladora Consolidado
Ativo 2021 2020 2021 2020
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 1.444.721 821.388 1.517.214 909.767
Títulos e valores mobiliários 53.885 48.692 53.885 48.692
Contas a receber de clientes 6.285.480 5.125.987 6.346.609 5.265.586
Estoques 3.221.594 2.429.541 3.372.491 2.532.168
Partes relacionadas 574.220 421.591 531.251 339.509
Tributos a recuperar 1.391.384 736.587 1.479.344 776.405
Operações de derivativos 7.102 - 7.102 -
Outros créditos 135.408 43.437 153.377 48.189

13.113.794 9.627.223 13.461.273 9.920.316
Não circulante
Realizável a longo prazo
Contas a receber de clientes 6.549 6.477 6.549 6.477
Tributos a recuperar 425.532 401.393 435.721 475.355
Ativo fiscal diferido 1.123.144 819.542 1.158.696 839.121
Outros créditos 264.731 232.393 268.934 236.442

1.819.956 1.459.805 1.869.900 1.557.395
Investimentos 165.826 256.215 907 905
Ativo de Direito de Uso 108.714 169.508 109.537 171.528
Imobilizado 2.976.387 2.775.413 2.989.908 2.852.685
Intangível 469.831 491.912 469.831 492.074

5.540.714 5.152.853 5.440.083 5.074.587

Total do ativo 18.654.508 14.780.076 18.901.356 14.994.903

Em milhares de reais, exceto lucro por ação

Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020

Receita líquida de vendas 20.488.202 15.182.477 20.914.334 15.815.705

Custos dos produtos vendidos e dos serviços prestados (15.477.870) (11.069.510) (15.817.092) (11.479.241)

Lucro bruto 5.010.332 4.112.967 5.097.242 4.336.464

(Despesas) receitas operacionais

Vendas, administrativas e gerais (2.582.496) (2.722.586) (2.625.751) (2.869.147)

Outras (despesas) receitas operacionais, líquidas (54.018) (65.061) (55.530) (69.515)

Participação nos resultados das controladas 31.514 51.466 - -

Lucro operacional antes do resultado financeiro 2.405.332 1.376.786 2.415.961 1.397.803

Despesas financeiras (1.253.048) (3.612.334) (1.281.108) (3.677.648)

Receitas financeiras 1.043.679 3.439.802 1.064.127 3.501.298

Resultado financeiro, líquido (209.369) (172.532) (216.981) (176.350)

Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social 2.195.963 1.204.254 2.198.980 1.221.453

Imposto de renda e contribuição social (563.781) (404.476) (566.798) (421.675)

Corrente (850.478) (345.125) (877.629) (371.381)

Diferido 286.697 (59.351) 310.831 (50.294)

Lucro líquido do exercício 1.632.182 799.778 1.632.182 799.778

Lucro líquido básico e diluído por ação 0,33 0,16

Em milhares de reais

Reservas
Reserva Ajustes de Retenção de Lucros

Capital de avaliação Reserva incentivos Reservas (prejuízos)
social capital patrimonial legal fiscais de lucros acumulados Total

Em 31 de dezembro de 2019 4.938.858 99 (32.808) - - - (83.362) 4.822.787
Lucro líquido do exercício - - - - - - 799.778 799.778
Perda atuarial com benefícios a funcionários - - (358) - - - - (358)
Total do resultado abrangente do exercício - - (358) - - 799.778 799.420
Constituição de reservas - - - 39.895 179.668 195.853 (415.416) -
Dividendos - - - - - - (301.000) (301.000)
Em 31 de dezembro de 2020 4.938.858 99 (33.166) 39.895 179.668 195.853 - 5.321.207
Lucro líquido do exercício - - - - - - 1.632.182 1.632.182
Perda atuarial com benefícios a funcionários - - (20.515) - - - - (20.515)
Resultado da cia incorporada Techpolymers - - - - - - 7.025 7.025
Total do resultado abrangente do exercício - - (20.515) - - - 1.639.207 1.618.692
Constituição de reservas - - - 81.609 145.814 966.430 (1.193.853) -
Dividendos - - - - - - (107.000) (107.000)
Juros sobre capital próprio - - - - - - (338.353) (338.353)
Em 31 de dezembro de 2021 4.938.858 99 (53.681) 121.504 325.482 1.162.283 - 6.494.545

Em milhares de reais

Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020

Fluxos de caixa das atividades operacionais

Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social 2.195.963 1.204.254 2.198.980 1.221.453

Depreciação 390.646 347.335 392.334 353.508

Amortização 33.471 34.580 33.471 34.613

Reversão da provisão para perda ao valor recuperável - (49.531) - (49.531)

Depreciação e amortização direito de uso 61.661 97.552 62.683 98.667

Provisões diversas 486.933 87.349 478.655 100.413

Provisão para causas judiciais 77.998 42.465 79.889 42.939

Provisão para benefícios a funcionários 43.238 17.697 43.273 35.073

Ganhos (Perdas) estimadas com créditos de liquidação duvidosa (52.408) 40.424 (52.594) 40.794

Reversão (Provisão) para desvalorização dos estoques (9.805) 86.426 (8.376) 89.117

Resultado de equivalência patrimonial (31.514) (51.466) - -

Variações cambiais com partes relacionadas 57.654 764.383 60.622 787.689

Resultados financeiros com empréstimos 91.846 7.609 91.846 7.609

Ganhos (Perdas) com o valor justo dos instrumentos financeiros derivativos (150.791) 87.572 (152.584) 88.284

Lucro da alienação de imobilizado 11.652 13.802 13.265 12.359

Lucro da alienação de intangível 27.375 42.655 27.375 43.127

3.233.919 2.773.106 3.268.839 2.906.115

Variações nos ativos e passivos

Contas a receber de clientes (1.042.425) (1.058.974) (1.028.501) (1.150.568)

Estoques (743.251) (442.875) (831.947) (501.862)

Partes relacionadas 957.636 480.690 1.036.609 492.348

Tributos a recuperar (672.136) 1.576 (663.305) (13.722)

Outros Créditos (116.597) (31.699) (137.680) (32.350)

Fornecedores 105.874 363.177 109.971 385.510

Impostos e contribuições a recolher 114.999 456.306 135.852 460.808

Contas a pagar - Juros sobre capital próprio (50.751) (94.098) (50.751) (94.098)

Outras contas a pagar 21.336 99.959 26.941 98.169

Direito de uso 23.077 8.566 24.163 8.397

Pagamento de causas judiciais (39.431) (12.053) (39.435) (12.053)

Caixa gerado pelas atividades operacionais 1.792.250 2.543.681 1.850.756 2.546.693

Pagamento de juros (90.336) (74.844) (90.432) (74.002)

Imposto de renda e contribuição social pagos (446.014) (641.669) (467.157) (649.047)

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 1.255.900 1.827.168 1.293.167 1.823.644

Fluxos de caixa das atividades de investimentos

Títulos e valores mobiliários (5.193) 2.049 (5.193) 2.049

Aquisição de ativo imobilizado (544.293) (306.498) (542.821) (368.384)

Aquisição de ativo intangível (38.534) (28.581) (38.609) (28.866)

Valor recebido pela venda de ativo imobilizado - - - 1.909

Descontinuidade do negócio de EB - 15.310 - 15.310

Aquisição de novos investimentos 24.177 (108.462) - -

Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos (563.843) (426.182) (586.623) (377.982)

Fluxos de caixa das atividades de financiamentos

Captação de empréstimos com terceiros 4.529.240 5.300.653 4.529.240 5.300.653

Captação de empréstimos com partes relacionadas 5.697.262 6.113.277 5.697.262 6.113.277

Liquidação de empréstimos com terceiros (4.526.361) (5.303.466) (4.526.361) (5.303.466)

Liquidação de empréstimos com partes relacionadas (5.615.687) (6.953.500) (5.615.687) (6.953.500)

Pagamento de arrendamento (82.491) (100.526) (84.463) (101.532)

Empréstimos concedidos a controladas e coligadas 36.313 - 7.911 -

Pagamento de juros sobre capital próprio e dividendos (107.000) (301.000) (107.000) (301.000)

Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos (68.724) (1.244.562) (99.097) (1.245.569)

Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa 623.333 156.424 607.447 200.093

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 821.388 664.964 909.767 709.674

Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 1.444.721 821.388 1.517.214 909.767

Em milhares de reais

Controladora/Consolidado

2021 2020

Lucro líquido do exercício 1.632.182 799.778

Outros componentes do resultado abrangente

Resultado da cia incorporada Techpolymers 7.025 -

Perda atuarial com benefícios a funcionários (31.083) (543)

Imposto de renda e contribuição diferidos sobre perda atuarial 10.568 185

Outros componentes do resultado abrangente do exercício, líquido dos efeitos tributários (13.490) (358)

Total do resultado abrangente do exercício 1.618.692 799.420

Em milhares de reais

A) INFORMAÇÕES GERAIS:

As demonstrações financeiras individuais e consolidadas da BASF S.A. relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021 abrangem a

Companhia e quatro controladas (conjuntamente referidas como “o Grupo”).

A BASF com sede no Estado de São Paulo, tem por objetivo a industrialização e o comércio, a importação e exportação de produtos químicos de

qualquer natureza e para quaisquer fins, bem como exercer a representação e participação em outras sociedades.

A BASF Poliuretanos Ltda. (“Poli”) na qual a BASF tem 99,99% do controle acionário, tem por objetivo a indústria e o comércio, a importação de resinas

sintéticas de aplicação industrial, inclusive seus insumos.

A Wintershall BM-C-10 (“Wintershall “) na qual a BASF tem 99,99% do controle acionário, está sem atividade operacional.

A Medag Indústria de Soluções Químicas Ltda. (“Medag”) na qual a BASF tem 99,99% do controle acionário, está sem atividade operacional.

A CA Pesquisa e Comercio de Sementes Ltda. (“CA”) na qual a BASF tem 99,99% do controle acionário, tem por objetivo a venda, a distribuição,

a comercialização, a importação e exportação, prestação de serviço de consultoria, pesquisa e desenvolvimento de todos os tipos de sementes e

extrativos agrícolas.

A Techpolymers Indústria e Comércio Ltda. (“Tech”) na qual a BASF tinha 99,99% do controle acionário, foi incorporada pela BASF em 01 de fevereiro

de 2021.

B) EVENTOS SUBSEQUENTES

(i) Guerra Rússia x Ucrânia

Desde o final de Fevereiro de 2022, quando foi registrado o primeiro dia da guerra entre Rússia X Ucrânia, o Grupo BASF está monitorando todos

os impactos sociais e econômicos que poderão ser refletidos globalmente em seus negócios. Por ser um fato ocorrido recentemente, ainda não é

possível prever em sua totalidade os desdobramentos de tal evento. Até o momento, foi identificado que esta guerra traz alguns impactos ao Grupo,

principalmente devido ao estabelecimento de nossos negócios em ambos os países e, mas também devido ao forte aumento do custo da energia,

especialmente na Europa. A BASF vem apoiando os seus colaboradores situados nessas localidades, oferecendo devidas assistências financeira e

pessoal.

(ii) Reorganização da divisão de catalisadores automotivos

Com a mudança mundial para a eletromobilidade, a indústria automotiva está atualmente no meio de sua maior transformação da história. O Grupo

BASF tem um plano de crescimento ambicioso para materiais de bateria e serviços de metal básico em apoio a essa transformação, com um alto

investimento previsto até 2030 para se tornar um líder global em materiais ativos catódicos inovadores. Desta forma, o Grupo BASF iniciará a

preparação do negócio de catalisadores de emissões móveis para a dinâmica futura do mercado de motores de combustão interna. Por isso, decidiu

organizar os negócios de catalisadores automotivos e de serviços de metais preciosos associados em uma nova entidade independente, denominada

BASF Automotive Catalysts and Recycling. Os preparativos começaram em janeiro de 2022 com o objetivo de concluir a transição em 2023.

Controladora Consolidado
Passivo e patrimônio líquido 2021 2020 2021 2020
Circulante
Fornecedores 1.226.386 1.092.647 1.228.173 1.118.202
Empréstimos 392.986 394.110 392.986 394.110
Impostos e contribuições a recolher 153.440 193.685 155.548 195.656
Provisões diversas 1.596.432 1.195.591 1.601.544 1.210.816
Partes relacionadas 6.621.076 5.319.084 6.799.512 5.420.666
Operações de derivativos - 143.689 838 146.320
Imposto de renda e contribuições a recolher 922.575 340.025 967.833 379.682
Passivos de arrendamentos 43.654 54.893 44.600 56.018
Juros sobre capital próprio 287.600 - 287.600 -
Outras contas a pagar 186.162 159.204 190.339 163.593

11.430.311 8.892.928 11.668.973 9.085.063
Não circulante
Empréstimos 5.127 - 5.127 -
Provisão para causas judiciais 216.015 177.448 219.569 179.115
Provisão para benefícios a funcionários 267.076 186.038 267.202 203.414
Provisões diversas 148.069 61.977 152.575 64.648
Provisão para passivo descoberto 1.270 1.270 1.270 1.270
Passivos de arrendamentos 77.123 124.431 77.123 125.409
Outras contas a pagar 14.972 14.777 14.972 14.777

729.652 565.941 737.838 588.633
Total do passivo 12.159.963 9.458.869 12.406.811 9.673.696
Patrimônio líquido
Capital social 4.938.858 4.938.858 4.938.858 4.938.858
Reserva de capital 99 99 99 99
Reserva legal 121.504 39.895 121.504 39.895
Reserva de incentivos fiscais 325.482 179.668 325.482 179.668
Reservas de lucros 1.162.283 195.853 1.162.283 195.853
Ajustes de avaliação patrimonial (53.681) (33.166) (53.681) (33.166)
Total do patrimônio líquido 6.494.545 5.321.207 6.494.545 5.321.207
Total do passivo e patrimônio líquido 18.654.508 14.780.076 18.901.356 14.994.903

Relatório da Administração
SENHORES ACIONISTAS
As demonstrações financeiras da BASF S.A. e suas controladas referentes às atividades encerradas em 31 de dezembro de 2021 são submetidas à
apreciação de V.Sas. após as devidas avaliações de auditores independentes. Destacamos os pontos mais relevantes a fim de proporcionar mecanismos
adicionais para a interpretação do demonstrativo.

VENDAS, RESULTADOS E SITUAÇÃO FINANCEIRA
A BASF tem como propósito criar química para um futuro sustentável, combinando sucesso econômico com proteção ambiental e responsabilidade
social. Buscamos uma abordagem que abrange toda a cadeia de valor - desde nossos fornecedores e nossas próprias atividades até nossos clientes.
A saúde, segurança e bem-estar dos nossos colaboradores continuaram sendo o grande direcionador da BASF para o enfrentamento da pandemia de
COVID-19. A situação pandêmica é dinâmica e sempre apresentou momentos distintos nos diferentes países e continentes. Para a tomada de decisão,
levamos em consideração os indicadores referentes às localidades onde operamos, sem deixar de levar em conta o contexto global da pandemia.
Como indústria química, contribuímos de forma essencial para o enfrentamento da crise sanitária e econômica, com o suprimento de insumos para
combater a pandemia em segmentos fundamentais como cuidados pessoais, saúde e higiene, alimentação, nutrição e serviços essenciais. Desta

forma apoiamos os clientes, a cadeia de valor e a sociedade por meio de diversas ações sociais em um momento de vulnerabilidade e necessidade.
Contribuímos com diferentes iniciativas de apoio e combate à COVID-19 na América do Sul, impactando 2,2 milhões de pessoas em situação de
vulnerabilidade, incluindo a doação de cestas básicas, álcool em gel, produtos de higiene e limpeza.
Mesmo com os inúmeros desafios impostos no ano, conseguimos crescer em todos os segmentos, registrando um aumento de 35% em vendas líquidas,
chegando a R$ 20,4 milhões.

SOBRE A BASF
Na BASF, criamos química para um futuro sustentável. Combinamos sucesso econômico com proteção ambiental e responsabilidade social. Mais de
111.000 colaboradores do Grupo BASF contribuem para o sucesso de nossos clientes em quase todos os setores e em quase todos os países do
mundo. Nosso portfólio está organizado em seis segmentos: Químicos, Materiais, Soluções Industriais, Tecnologias de Superfície, Nutrição e Cuidados e
Soluções Agrícolas. A BASF gerou vendas de 78,6 bilhões em 2021. As ações da BASF estão listadas na Bolsa de Valores de Frankfurt (BAS) e como
American Depositary Receipts (BASFY) nos Estados Unidos. Mais informações em www.basf.com.
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Balanço Patrimonial em 31 de dezembro

Demonstração do Resultado
Exercícios findos em 31 de dezembro

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

Demonstração dos Fluxos de Caixa - Método Indireto
Exercícios findos em 31 de dezembro

Demonstração do Resultado Abrangente
Exercícios findos em 31 de dezembro

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras
Individuais e Consolidadas em 31 de Dezembro de 2021

Em milhares de reais

O relatório do auditor independente PricewaterhouseCoopers, sem ressalva, datado de 27 de abril de 2022, encontra-se disponível nos endereços eletrônicos: www.valor.globo.com e www.basf.com.br.
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