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Relatório da Administração

Senhores acionistas,
As demonstrações financeiras da BASF S.A. e suas controladas referentes às atividades encerradas em 31 de 
dezembro de 2018 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 S.A. registrou vendas líquidas de 9,7 bilhões de reais no Brasil para o ano de 2018, um acréscimo de 
21% em comparação ao ano de 2017. Destacamos os seguintes fatores que contribuíram para esse resultado:
• Aumento dos volumes nos principais segmentos tais como soluções agrícolas, catalisadores, produtos 
domésticos e soluções industriais;
• o efeito das novas aquisições de Soluções para Agricultura.
Perspectivas
Para 2019, a expectativa para o mercado da BASF na América do Sul permanece positiva, com projeções de 
1,7% de crescimento da economia regional. Seguimos trabalhando na implementação da nossa estratégia 

global. Pretendemos ser a empresa química líder mundial para nossos clientes intensificando nosso desempenho 
em inovação, melhorando nossas operações, alavancando as formas digitais de trabalhar, integrando mais a 
sustentabilidade às nossas decisões de negócios e fortalecendo nosso portfólio, sem descuidar dos custos, para 
apoiar um crescimento sustentável.
Sobre a BASF
Na BASF, criamos química para um futuro sustentável. Combinamos sucesso econômico com proteção 
ambiental e responsabilidade social. Os mais de 122.000 colaboradores do Grupo BASF trabalham para 
contribuir para o sucesso de nossos clientes em quase todos os setores e em quase todos os países do mundo. 
Nosso portfólio é organizado em seis segmentos: Químicos, Materiais, Soluções para Indústria, Tecnologias de 
Superfície, Nutrição & Cuidados e Soluções para Agricultura. A BASF gerou vendas de mais de 63 bilhões de 
euros em 2018. As ações da BASF são negociadas na bolsa de valores de Frankfurt (BAS), Londres (BFA) e 
Zurique (BAS). Para mais informações, acesse: www.basf.com.br.
- As vendas na América do Sul totalizaram cerca de € 2,8 bilhões em 2018 (Esse resultado abrange os 
negócios realizados pelas empresas do Grupo na região. Na América do Sul, a BASF contava com 6.180 
colaboradores em 31 de dezembro de 2018.

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Ativo (Reapresentado) (Reapresentado)
Circulante
 Caixa e equivalentes de caixa 104.971 206.038 111.424 226.395
 Títulos e valores mobiliários 54.249 50.601 54.249 50.601
 Contas a receber de clientes 3.353.288 3.412.150 3.975.039 3.438.690
 Estoques 1.580.819 1.295.098 1.671.375 1.334.069
 Partes relacionadas 510.506 352.052 346.781 350.588
 Tributos a recuperar 520.948 154.677 543.051 166.376
 Operações de derivativos 20.604 546 20.676
 Outros créditos 44.667 137.630 52.354 138.143

6.169.448 5.628.850 6.754.819 5.725.538

Não circulante
 Realizável a longo prazo
  Contas a receber de clientes 9.912 9.384 9.912 14.393
  Tributos a recuperar 313.607 399.501 377.911 444.661
  Ativo fiscal diferido 858.036 806.548 863.643 831.129
  Outros créditos 172.241 163.774 184.543 168.340

1.353.796 1.379.207 1.436.009 1.458.523

 Investimentos 889.118 63.168 1.011 1.008
 Imobilizado 2.815.682 2.921.821 3.040.326 2.921.821
 Intangível 159.022 59.257 471.797 59.257

5.227.618 4.423.453 4.949.143 4.440.609

    
 Total do ativo 11.397.066 10.052.303 11.703.962 10.166.147

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Passivo e patrimônio líquido (Reapresentado) (Reapresentado)
Circulante
 Empréstimos 239.771 211.790 239.771 211.790
 Fornecedores 658.213 420.528 718.539 421.920
 Impostos e contribuições a recolher 124.741 60.789 130.977 65.131
 Provisões diversas 852.742 687.312 929.753 689.843
 Partes relacionadas 4.522.304 2.961.962 4.620.602 3.049.384
 Operações de derivativos 3.492 3.737
 Imposto de renda e contribuições a recolher 55.912 88.697 10.451
 Juros sobre capital próprio 55.250 55.250
 Outras contas a pagar 77.814 50.796 87.336 54.990

6.590.239 4.393.177 6.874.662 4.503.509
Não circulante
 Provisão para contingências 156.023 133.994 157.375 135.957
 Provisão para benefícios a funcionários 140.684 128.450 140.684 128.450
 Provisões diversas 44.926 56.380 46.714 57.929
 Partes relacionadas 1.841.330 1.841.330
 Provisão para passivo descoberto 1.220 1.102 1.220 1.102
 Outras contas a pagar 16.005  35.338  

358.858 2.161.256 381.331 2.164.768
Total do passivo 6.949.097 6.554.433 7.255.993 6.668.277
Patrimônio líquido
 Capital social 4.938.858 4.214.097 4.938.858 4.214.097
 Reserva de capital 99 99 99 99
 Prejuízos acumulados (476.784) (712.850) (476.784) (712.850)
 Ajustes de avaliação patrimonial (14.204) (3.476) (14.204) (3.476)
Total do patrimônio líquido 4.447.969 3.497.870 4.447.969 3.497.870
Total do passivo e patrimônio líquido 11.397.066 10.052.303 11.703.962 10.166.147

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda 
 e da contribuição social 329.245 (435.849) 374.816 (423.682)
 Ajustes do resultado
  Depreciação 344.737 317.621 357.126 317.621
  Amortização 3.349 4.099 3.349 4.099
  Provisões diversas 153.977 54.218 228.697 55.833
  Provisões para contingências 40.172 48.208 39.633 48.005
  Provisões para benefícios a funcionários 1.506 10.790 1.506 10.790
  Provisões para créditos de liquidação duvidosa (35.189) 26.676 (39.452) 22.569
  Provisões para desvalorização de estoques (13.028) (1.653) (21.753) (1.752)
  Resultado de equivalência patrimonial (215.006) (30.415)
  Variações cambais com empréstimos 385.925 178.717 385.925 178.717
  Despesas financeiras com empréstimos (17.507) 146.098 (17.507) 146.098
  (Ganhos) perdas com o valor justo dos Instrumentos
   financeiros derivativos 24.096 (456.543) 23.868 (460.175)
  Prejuízo da alienação de imobilizado 11.949 10.461 11.948 10.461
  Lucro na alienação de intangível 6 130 6 130
  Provisão para passivo descoberto 118 118
  Juros capitalizados sobre obras em andamento (521) 5.239 (521) 5.239

1.013.829 (122.203) 1.347.759 (86.047)
 Variações nos ativos e passivos
  Títulos e valores mobiliários (3.648) (50.601) (3.648) (50.601)
  Contas a receber de clientes 93.522 589.054 (492.416) 599.676
  Estoques (272.693) 154.273 (315.553) 154.745
  Partes relacionadas 572.966 408.722 746.103 388.721
  Tributos a recuperar (280.377) (15.376) (302.664) (19.207)
  Outros créditos 84.496 (126.929) 69.585 (126.720)

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

  Fornecedores 237.685 (2.711) 296.619 (10.988)
  Impostos e contribuições a recolher 30.893 15.581 32.787 17.161
  Pagamento de causas judiciais (18.143) (52.469) (18.214) (52.616)
  Outras contas a pagar 43.023 4.770 67.681 8.298
Caixa gerado pelas atividades operacionais 1.501.553 802.111 1.428.039 822.422
 Pagamento de juros 99.913 (187.510) 99.913 (187.510)
 Imposto de renda e contribuição social pagos (446)  (11.972) (9.814)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 1.601.019 614.601 1.515.980 625.098
Fluxos de caixa das atividades de investimento
 Aquisição de ativo imobilizado (251.594) (211.132) (488.627) (211.132)
 Aquisição de ativo intangível (103.120) (5.162) (415.895) (5.162)
 Aquisição de novos investimentos (620.944)
Valor recebido pela venda de ativo imobilizado 1.568 9.932 1.568 9.932
Caixa líquido gerado pelas (aplicabilidade nas)
 atividades de investimentos (974.090) 1.293.638 (902.954) 1.293.638
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
 Captação de empréstimos 239.771 238.560 239.771 238.560
 Captação com partes relacionadas 3.360.228 2.175.009 3.360.228 2.175.009
 Liquidação de empréstimos (211.790) (1.484.866) (211.790) (1.484.866)
 Liquidação de empréstimos com partes relacionadas (4.840.967) (2.668.806) (4.840.967) (2.668.806)
  Aumento de capital 724.761 1.500.000 724.761 1.500.000
Caixa líquido (aplicados nas) atividades 
 de financiamentos (727.997) (1.740.103) (727.997) (1.740.403)
Aumento (diminuição) de caixa
  e equivalentes de caixa (101.067) 168.136 (114.971) 178.633
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 206.038 37.902 226.395 47.762

Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 104.971 206.038 111.424 226.395
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas

Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro
Em milhares de reais

Demonstração dos Fluxos de Caixa - Método Indireto - Exercícios Findos em 31 de Dezembro
Em milhares de reais

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Em milhares de reais

Reserva de lucros
Capital social Reserva de capital Ajustes de avaliação patrimonial Reserva legal Retenção de lucros Prejuízos acumulados Total

Em 1º de janeiro de 2017 2.714.097 99 10.192 61.548 477.945 (912.610) 2.351.271
Ajustes de exercícios anteriores (3.b.1)    (61.548) (477.945) 539.493  
Saldo de abertura ajustado 2.714.097 99 10.192 (373.117) 2.351.271
Prejuízo do exercício (313.637) (313.637)
 Perda atuarial com benefícios a funcionários    (13.668)    (13.668)
 Total do resultado abrangente do exercício   (13.668)   (313.637) (327.305)
Aumento de capital 1.500.000 1.500.000
Ajustes de exercício anterior (Nota 3 (b))      (26.096) (26.096)
Em 31 de dezembro de 2017 4.214.097 99 (3.476) (712.850) 3.497.870
Lucro líquido do exercício 301.066 301.066
 Perda atuarial com benefícios a funcionários   (10.728)    (10.728)
 Total do resultado abrangente do exercício   (10.728)   301.066 290.338
Juros sobre capital próprio (65.000) (65.000)
Aumento de capital 724.761      724.761
Em 31 de dezembro de 2018 4.938.858 99 (14.204)   (476.784) 4.447.969

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Receita líquida de vendas 9.698.423 8.035.129 10.499.976 8.327.119
Custos dos produtos vendidos e dos serviços prestados (7.409.184) (5.973.613) (7.856.001) (6.191.803)
Lucro bruto 2.289.239 2.061.516 2.643.975 2.135.316
(Despesas) Receitas operacionais
Vendas, administrativas e gerais (1.899.868) (1.890.246) (1.981.472) (1.911.322)
Outras despesas operacionais, líquidas (5.939) (14.598) (9.946) (19.931)
Participação nos resultados das controladas 215.004 30.415   
Lucro operacional 598.436 187.087 652.556 204.063
Despesas financeiras (2.548.140) (3.444.060) (2.607.466) (3.471.281)
Receitas financeiras 2.278.949 2.821.124 2.329.726 2.843.536
Despesas financeiras, líquidas (269.191) (622.936) (277.740) (627.745)
Lucro (Prejuízo) antes do imposto de renda  
 e da contribuição social 329.245 (435.849) 374.816 (423.682)
Imposto de renda e contribuição social (28.179) 122.212 (73.750) 110.045
Corrente (61.826) 12.077 (88.422) 1.886
Diferido 33.647 110.135 14.672 108.159
Lucro líquido (Prejuízo) do exercício 301.066 (313.637) 301.066 (313.637)
Lucro líquido (Prejuízo) básico e diluído por ação 0,06 (0,07)

As notas explicativas da administração são parte integrante  
das demonstrações financeiras individuais e consolidadas

Demonstração do Resultado - Exercícios findos em 31 de dezembro
Em milhares de reais, exceto prejuízo por ação

Controladora e Consolidado
2018 2017

Lucro líquido (Prejuízo) do exercício 301.066 (313.637)
Outros componentes do resultado abrangente 
 - Itens que serão reclassificados para o resultado
Perda atuarial com benefícios a funcionários (16.256) (20.709)
Imposto de renda e contribuição diferidos sobre perda atuarial 5.528 7.041
Outros componentes do resultado abrangente, líquido dos efeitos tributários (10.728) (13.668)
Total do resultado abrangente do exercício 290.338 (327.305)

As notas explicativas da administração são parte integrante  
das demonstrações financeiras individuais e consolidadas

Demonstração do Resultado Abrangente - Exercícios Findos em 31 de Dezembro
Em milhares de reais

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas  
em 31 de Dezembro de 2018 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

1. Informações gerais
As demonstrações financeiras individuais e consolidadas da BASF S.A. (“Companhia”ou “BASF”) relativas ao 
exercício findo em 31 de dezembro de 2018 abrangem a Companhia e cinco controladas (conjuntamente 
referidas como “o Grupo” e individualmente como “Companhias do 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.



Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas  
em 31 de Dezembro de 2018 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

A BASF Poliuretanos Ltda. (“Poli”) a 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 “) a qual a BASF tem 99,99% do controle acionário, está sem atividade 
operacional.
A Medag Indústria de Soluções Químicas Ltda. (“Medag”) a qual a BASF tem 99,99% do controle acionário, está 
sem atividade operacional.
A PL Pesquisa e Produção de Sementes Ltda. (“PL”) a qual a BASF tem 99,99% do controle acionário, tem por 
objetivo a produção, armazenagem, envasamento, empacotamento, reembalagem, beneficiamento, 
comercialização, importação, exportação , transporte, distribuição, classificação, certificação, análise, e 
representação de sementes básicas, certificadas e fiscalizadas, de produção própria ou de terceiros, a pesquisa 
e desenvolvimento genético de espécies de cultivares, a comercialização, importação, exportação, transporte e 
armazenagem de algodão, soja, grãos, leguminosas e cereais, a prestação de serviço de pesquisa no campo 
da agronomia.
A CA Pesquisa e Comercio de Sementes Ltda. (“CA”) a 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.
2. Entidades do grupo

Participação acionária
Controladas País 2018 2017
BASF Poliuretanos Ltda. Brasil 99,99% 99,99%
Wintershall BM-C-10 Ltda. Brasil 99,99% 99,99%
Medag Indústria de Soluções Químicas Ltda. Brasil 99,99% 99,99%
PL Pesquisa e Produção de Sementes Ltda. (i) Brasil 99,99%
CA Pesquisa e Comércio de Sementes Ltda. (i) Brasil 99,99%
(i) Aquisições do negócio de sementes e herbicidas
A BASF S.A. em 31 de julho de 2018  adquiriu 58.479.490 (cinquenta e oito bilhões, quatrocentos e setenta nova 
milhões e quatrocentos e noventa mil) quotas ao valor nominal de R$ 0,01 (um centavo de real) cada uma pelo 
montante total de R$ 584.796 (quinhentos e oitenta e quatro milhões e setecentos e noventa e seis mil reais) da 
empresa PL Pesquisa e Produção de Sementes  Ltda. e em 15 agosto de 2018 adquiriu 3.547.160 (três bilhões, 
quinhentos e quarenta e sete milhões e cento e sessenta mil) quotas ao valor nominal de R$ 0,01 (um centavo 
de real) cada uma, pelo montante total de R$ 35.573 (trinta e cinco milhões, quatrocentos e setenta e três mil 
reais) da empresa CA Pesquisa e Comércio de Sementes Ltda., essas aquisições representam uma verdadeira 
mudança da BASF na agricultura, fortalecem a posição de mercado em soluções para agricultura criando novas 
oportunidades de crescimento. O novo negócio inclui operações na área de pesquisa e desenvolvimento, 
complementa as atividades de proteção de cultivo, biotecnologia e agricultura digital e marca a entrada da 
empresa no segmento de sementes e herbicidas não seletivos e nematicidas.
3. Mudanças nas políticas contábeis e divulgações
(a) Alterações adotadas pelo grupo
As seguintes normas foram adotadas pela primeira vez para o exercício iniciado em 1º de janeiro de 2018:
IFRS 9/CPC 48 - “Instrumentos Financeiros”: aborda a classificação, a mensuração e o reconhecimento de 
ativos e passivos financeiros. A versão completa do IFRS 9 foi publicada em julho de 2014, com vigência para 
1º de janeiro de 2018, e substitui a orientação no IAS 39/CPC38, que diz respeito à classificação e à mensuração 
de instrumentos financeiros. As principais alterações que o IFRS 9 traz são: (i) novos critérios de classificação 
de ativos financeiros; (ii) novo modelo de impairment para ativos financeiros, híbrido de perdas esperadas e 
incorridas, em substituição ao modelo atual de perdas incorridas; e (iii) flexibilização das exigências para adoção 
da contabilidade de hedge.
Para a adoção inicial do IFRS 9 foi utilizado o método retrospectivo. Em 1º de janeiro de 2018 foi reconhecida 
uma perda no patrimônio líquido da Companhia no montante de R$ 26.096. Este montante refere-se ao 
reconhecimento do impairment do contas a receber de clientes R$ 24.454 e outros créditos referentes a 
empréstimos a funcionários.
(b) Reapresentação das cifras comparativas
Como resultado das mudanças nas políticas contábeis do Grupo para o IFRS 9 foi adotado sem a reapresentação 
da informação comparativa.
Os efeitos da reapresentação são demonstrados a seguir:

Exercícios findos em 31 de dezembro 2017
Controladora Consolidado

Original
IFRS 9/ 
CPC 48 Reapresentado Original

IFRS 9/ 
CPC 48 Reapresentado

Balanço Patrimonial
Ativo
Circulante
 Caixa e equivalentes de caixa 206.038 206.038 226.395 226.395
 Títulos e valores mobiliários 50.601 50.601 50.601 50.601
 Contas a receber de clientes 3.436.604 (24.454) 3.412.150 3.463.263 (24.573) 3.438.690
 Estoques 1.295.098 1.295.098 1.334.069 1.334.069
 Partes relacionadas 352.052 352.052 350.588 350.588
 Tributos a recuperar 154.677 154.677 166.376 166.376
 Operações de derivativos 20.604 20.604 20.676 20.676
 Outros créditos 137.630 137.630 138.143 138.143
Não circulante
Realizável a longo prazo
 Contas a receber de clientes 9.384 9.384 14.393 14.393
 Tributos a recuperar 399.501 399.501 444.661 444.661
 Ativo fiscal diferido 806.548 806.548 831.129 831.129
 Outros créditos 165.416 (1.642) 163.774 169.982 (1.642) 168.340
 Investimentos 63.168 63.168 889 119 1.008
 Imobilizado 2.921.821 2.921.821 2.921.821 2.921.821
 Intangível 59.257  59.257 59.257  59.257
Total do ativo 10.078.399 (26.096) 10.052.302 10.192.243 (26.096) 10.166.147
Passivo e patrimônio líquido
Circulante
 Empréstimos 211.790 211.790 211.790 211.790
 Fornecedores 420.528 420.528 421.920 421.920
 Impostos e contribuições 
  a recolher 60.789 60.789 65.131 65.131
 Provisões diversas 687.312 687.312 689.843 689.843
 Partes relacionadas 2.961.962 2.961.962 3.049.384 3.049.384
 Imposto de renda e 
  contribuições a recolher 10.451 10.451
 Outras contas a pagar 50.796 50.796 54.990 54.990
Não circulante
 Provisão para contingências 133.994 133.994 135.957 135.957
 Provisão para benefícios 
  a funcionários 128.450 128.450 128.450 128.450
 Provisões diversas 56.380 56.380 57.929 57.929
 Partes relacionadas 1.841.330 1.841.330 1.841.330 1.841.330
 Provisão para passivo 
  descoberto 1.102 1.102 1.102 1.102
Patrimônio líquido
 Capital social 4.214.097 4.214.097 4.214.097 4.214.097
 Reserva de capital 99 99 99 99
 Prejuízos acumulados (686.754) (26.096) (712.850) (686.754) (26.096) (712.850)
 Ajuste de avaliação 
  patrimonial (3.476)  (3.476) (3.476)  (3.476)
Total do passivo  
 e patrimônio líquido 10.078.399 (26.096) 10.052.303 10.192.243 (26.096) 10.166.147

(b.1) Reapresentação da reserva de lucros e reserva legal na DMPL
A Companhia identificou ao longo do exercício de 2018 que mesmo possuindo saldo de prejuízos acumulados 
ainda mantinha em seu patrimônio líquido reservas de lucro e legal , originando uma distorção da informação ao 
leitor da demonstração financeira.

Manfredo Dieter Rubens
Presidente

Antonio Carlos Manssour Lacerda
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Vice-Presidente Senior

As Demonstrações Financeiras completas acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras estão disponíveis na Internet no endereço: http://www.basf.com.br
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