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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 2019 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 R$ 12,3 bilhões no Brasil em 2019, um acréscimo de 28% em 
comparação a 2018. Contribuiu para este resultado o crescimento de volume na maioria dos negócios, em 
especial Soluções para Agricultura, Tintas Decorativas, Nutrição & Saúde e Catalisadores.
Pouco mais de um ano após o lançamento da sua estratégia corporativa, a BASF avançou na implementação 
de uma nova estrutura organizacional e incorporou áreas de serviços aos negócios. Seguimos fazendo essa 
transformação de forma bem-sucedida. Sustentados pelos pilares de inovação, operações, portfólio, 
sustentabilidade, pessoas e digitalização, o cliente está no centro das nossas ações e o colocamos em primeiro 
lugar nas tomadas de decisão do dia a dia.
Isso trouxe reconhecimentos de nossos clientes e da sociedade, potencializando a nossa posição de líderes de 

mercado. Em 2019, recebemos 37 premiações na América do Sul, incluindo o da empresa mais sustentável do 
ano pelo Guia Exame de Sustentabilidade e segunda no mesmo segmento nas Melhores Empresas para 
Trabalhar da Você S.A.
Sobre a BASF
Na BASF, criamos química para um futuro sustentável. Combinamos sucesso econômico com proteção 
ambiental e responsabilidade social. Os mais de 117.000 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 Pessoais e Soluções para Agricultura. A BASF gerou vendas de 59 bilhões de 
euros em 2019. As ações da BASF são comercializadas na bolsa de valores de Frankfurt (BAS) e como 
American Depositary Receipts (BASFY) nos Estados Unidos. Para mais informações, acesse: www.basf.com.br
- As vendas na América do Sul totalizaram cerca de € 3,7 bilhões em 2019 (Esse resultado abrange os 
negócios realizados pelas empresas do Grupo na região. Na América do Sul, a BASF contava com 5.957 
colaboradores em 31 de dezembro de 2019.

Controladora Consolidado
Ativo 2019 2018 2019 2018
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 664.964 104.971 709.674 111.424
Títulos e valores mobiliários 50.741 54.249 50.741 54.249
Contas a receber de clientes 4.123.593 3.353.288 4.168.444 3.975.039
Estoques 2.092.340 1.580.819 2.138.671 1.671.375
Partes relacionadas 325.104 510.506 247.723 346.781
Tributos a recuperar 721.081 520.948 736.741 543.051
Operações de derivativos – – – 546
Outros créditos 36.715 44.667 40.333 52.354

8.014.538 6.169.448 8.092.327 6.754.819
Não circulante
Realizável a longo prazo
Contas a receber de clientes 6.629 9.912 10.153 9.912
Tributos a recuperar 418.475 313.607 501.297 377.911
Ativo fiscal diferido 878.709 858.036 886.047 863.643
Outros créditos 207.513 172.241 212.045 184.543

1.511.326 1.353.796 1.609.542 1.436.009
Investimentos 96.287 899.118 891 1.011
Ativo de Direito de Uso 206.945 – 206.945 –
Imobilizado 2.838.454 2.815.682 2.861.101 3.040.326
Intangível 491.035 159.022 491.507 471.797

5.144.047 5.227.618 5.169.986 4.949.143
Total do ativo 13.158.585 11.397.066 13.262.313 11.703.962

Controladora Consolidado
Passivo e patrimônio líquido 2019 2018 2019 2018
Circulante
Empréstimos 396.923 239.771 396.923 239.771
Fornecedores 729.470 658.213 732.692 718.539
Impostos e contribuições a recolher 184.197 124.741 184.922 130.977
Provisões diversas 1.118.420 852.742 1.118.658 929.753
Partes relacionadas 4.884.982 4.522.304 4.956.301 4.620.602
Operações de derivativos 56.117 3.492 58.036 3.737
Imposto de renda e contribuições a recolher 189.567 55.912 203.906 88.697
Juros sobre capital próprio 94.098 55.250 94.098 55.250
Passivos de arrendamentos 86.104 – 86.104 –
Outras contas a pagar 86.882 77.814 92.874 87.336

7.826.760 6.590.239 7.924.514 6.874.662
Não circulante
Provisão para contingências 147.036 156.023 148.229 157.375
Provisão para benefícios a funcionários 167.983 140.684 167.983 140.684
Provisões diversas 51.799 44.926 56.393 46.714
Passivos de arrendamentos 125.065 – 125.065 –
Provisão para passivo descoberto 1.270 1.220 1.270 1.220
Outras contas a pagar 15.885 16.005 16.072 35.338

509.038 358.858 515.012 381.331
Total do passivo 8.335.798 6.949.097 8.439.526 7.255.993
Patrimônio líquido
Capital social 4.938.858 4.938.858 4.938.858 4.938.858
Reserva de capital 99 99 99 99
Ajustes de avaliação patrimonial (32.808) (14.204) (32.808) (14.204)
Prejuízos acumulados (83.362) (476.784) (83.362) (476.784)
Total do patrimônio líquido 4.822.787 4.447.969 4.822.787 4.447.969
Total do passivo e patrimônio líquido 13.158.585 11.397.066 13.262.313 11.703.962

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

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro antes do imposto de renda e 
 da contribuição social 867.188 329.245 869.481 374.816
Ajustes do resultado
Ajustes de Incorporação 21.409 – 21.409 –
Depreciação 356.027 344.737 356.027 357.126
Amortização 10.996 3.349 10.996 3.349
Depreciação e amortização direito de uso 89.342 – 89.342 –
Provisões diversas 223.993 153.977 150.027 228.697
Provisão para contingências 10.874 40.172 10.816 39.633
Provisão para benefícios a funcionários 8.695 1.506 8.695 1.506
Perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosa 17.392 (35.189) 17.651 (39.452)
Provisão para desvalorização dos estoques 14.441 (13.028) 14.334 (21.753)
Resultado de equivalência patrimonial (11.148) (215.006) (802.312) –
Variações cambiais com empréstimos do grupo 65.410 385.925 65.410 385.925
Despesas financeiras com empréstimos (7.016) (17.507) (7.016) (17.507)
Perdas com o valor justo dos instrumentos 
 financeiros derivativos 53.978 24.096 56.198 23.868
Lucro da alienação de imobilizado 55.721 11.949 55.721 11.948
Lucro da alienação de intangível 1.552 6 1.552 6
Provisão para passivo descoberto 50 118 50 118
Juros capitalizados sobre obras em andamento (146) (521) (146) (521)

1.778.758 1.013.829 918.236 1.347.759
Variações nos ativos e passivos
Títulos e valores mobiliários – (3.648) – (3.648)
Contas a receber de clientes (171.064) 93.522 402.053 (492.416)
Estoques (508.992) (272.693) (464.660) (315.553)
Partes relacionadas 245.692 572.966 96.868 746.103
Tributos a recuperar (285.306) (280.377) (295.565) (302.664)
Outros Créditos 80.843 84.496 92.683 69.585

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

Fornecedores 48.243 237.685 (8.861) 296.619
Impostos e contribuições a recolher 222.486 30.893 216.975 32.787
Juros sobre capital próprio (232.648) – (232.648) –
Aplicação financeira 3.508 – 3.508 –
Pagamentos de causas judiciais (19.861) (18.143) (19.963) (18.214)
Outras contas a pagar (48.798) 43.023 (71.478) 67.681
Caixa gerado pelas atividades operacionais 1.112.860 1.501.553 637.147 1.428.039
Pagamento de juros (13.731) 99.913 (13.731) 99.913
Imposto de renda e contribuição social pagos (243.378) (446) (279.208) (11.972)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 855.751 1.601.019 344.208 1.515.980
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Aquisição de ativo imobilizado (232.888) (251.594) (30.891) (488.627)
Aquisição de ativo intangível (33.115) (103.120) 279.188 (415.895)
Aquisição direito de uso (296.287) – (296.287) –
Valor recebido pela venda de ativo imobilizado 2.011 1.568 2.011 1.568
Aquisição de novos investimentos – (620.944) – – 
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos (560.279) (974.090) (45.979) (902.954)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
Captação de empréstimos 396.923 239.771 452.912 239.771
Captação de empréstimos com partes relacionadas 5.715.087 3.360.228 5.694.599 3.360.228
Liquidação de empréstimos (184.545) (211.790) (184.545) (211.790)
Liquidação de empréstimos com partes relacionadas (5.874.113) (4.840.967) (5.874.113) (4.840.967)
Passivo de arrendamento 211.169 – 211.169 –
Aumento de capital – 724.761 – 724.761
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas)
  atividades de financiamentos 264.521 (727.997) 300.021 (727.997)
Aumento (redução) líquido de caixa e 
 equivalente de caixa 559.993 (101.067) 598.250 (114.971)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 104.971 206.038 111.424 226.395
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 664.964 104.971 709.674 111.424

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

Capital social Reserva de capital Ajustes de avaliação patrimonial Prejuízos acumulados Total
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 da capital 724.761 – – – 724.761
Em 31 de dezembro de 2018 4.938.858 99 (14.204) (476.784) 4.447.969
 Lucro líquido do exercício 678.672 678.672
 Perda atuarial com benefícios a funcionários – – (18.604) – (18.604)
 Resultado do exercício da empresa incorporada – – – (11.547) (11.547)
 Total do resultado abrangente do exercício – – (18.604) 667.125 660.068
 Juros sobre capital próprio – – – (273.703) (273.703)
Em 31 de dezembro de 2019 4.938.858 99 (32.808) (83.362) 4.822.787

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

Controladora Consolidado
2019 2018 2019 2018

Receita líquida de vendas 12.387.863 9.698.423 12.666.222 10.499.976
Custos dos produtos vendidos e dos serviços prestados (9.105.364) (7.409.184) (9.336.678) (7.856.001)
Lucro bruto 3.282.499 2.289.239 3.329.545 2.643.975
(Despesas) receitas operacionais
Vendas, administrativas e gerais (2.186.387) (1.899.868) (2.215.940) (1.981.472)
Outras (despesas) receitas operacionais, líquidas (31.714) (5.939) (31.592) (9.946)
Participação nos resultados das controladas 11.148 215.004 – –
Lucro operacional 1.075.546 598.436 1.082.012 652.556
Despesas financeiras (1.408.719) (2.548.140) (1.428.218) (2.607.466)
Receitas financeiras 1.200.361 2.278.949 1.215.687 2.329.726
Despesas financeiras, líquidas (208.358) (269.191) (212.531) (277.740)
Lucro (Prejuízo) antes do imposto de renda 
 e da contribuição social 867.188 329.245 869.481 374.816
Imposto de renda e contribuição social (188.516) (28.179) (190.809) (73.750)
Corrente (190.940) (61.826) (194.651) (88.422)
Diferido 2.424 33.647 3.842 14.672
Lucro líquido (Prejuízo) do exercício 678.672 301.066 678.672 301.066
Lucro líquido (Prejuízo) básico e diluído por ação 0,14 0,06

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
2019 2018

Lucro líquido (Prejuízo) do exercício 678.672 301.066
Outros componentes do resultado abrangente
Perda atuarial com benefícios a funcionários (28.187) (16.256)
Imposto de renda e contribuição diferidos sobre perda atuarial 9.583 5.528
Outros componentes do resultado abrangente do exercício, 
 líquido dos efeitos tributários (18.604) (10.728)
Total do resultado abrangente do exercício 660.068 290.338

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 2019 (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 2019 abrangem a Companhia e quatro 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 2019 (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 CA Pesquisa e Comércio 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.
A PL Pesquisa e Produção de Sementes Ltda. (“PL”) a qual a BASF tem 
99,99% do controle acionário, foi incorporada pela BASF S.A. em 01 de 
julho de 2019, conforme apresentado abaixo:
Ativo Valor contábil
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 21.408
Contas a receber de clientes 613.350
Estoques 16.970
Imposto de renda diferido 8.665
Impostos a recuperar 11.030
Operações de derivativos 1.353
Outros créditos 100.381
Total do ativo circulante 773.157
Não circulante
Outros créditos 7.782

7.782
Imobilizado líquido 203.497
Intangível 311.446

514.943
Total do ativo não circulante 522.725
Total do Ativo 1.295.882
Passivo
Circulante
Fornecedores 23.014
Impostos e contribuições a recolher 2.606
Provisões diversas 48.559
Partes relacionadas 361.526
Outras contas a pagar 42.812
Total do passivo circulante 478.517
Não circulante
Outras contas a pagar 14.934
Total do passivo não circulante 14.934
Patrimônio líquido
Capital social 585.471
Reservas de lucros 216.960
Total do patrimônio líquido 802.431
Total do passivo e patrimônio líquido 1.295.882

(a) Descontinuidade do negócio de EB - Master Builders  
Solutions Brasil
A Companhia acordou a venda do negócio de EB para a empresa de 
Private Equity Lone Star. A expectativa para conclusão do acordo é no 
terceiro trimestre do ano de 2020, que estará sujeito a aprovação dos 
órgãos competentes.
Em virtude da imaterialidade do montante da venda deste negócio, a 
Companhia optou por não reconhecer o ativo como disponível para venda.
A seguir os impactos da venda na BASF S.A:
Ativo Valor contábil
Circulante
Estoques 10.000
Total do ativo circulante 10.000
Não circulante
Imobilizado líquido 6.466
Total do ativo não circulante 6.466
Total do Ativo 16.466
Passivo
Circulante
Outras contas a pagar 2.253
Total do passivo circulante 2.253
Não circulante
Outras contas a pagar 1.984
Total do passivo não circulante 1.984
Total do passivo 4.237
Resultado
Receitas líquidas de produtos e dos serviços prestados 64.742
Custos dos produtos vendidos e dos serviços prestados (61.913)
Lucro operacional 2.829
Despesas operacionais (7.732)
Resultado líquido (4.903)
2. Entidades do grupo Participação acionária
Controladas País 2019 2018
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%
CA Pesquisa e Comércio 
 de Sementes Ltda. (i) Brasil 99,99% 99,99%
3. Mudanças nas políticas contábeis e divulgações
IFRIC 23/ICPC 22 - “Incerteza sobre Tratamento de Tributos sobre a 
Renda”: essa interpretação esclarece como mensurar e reconhecer 
ativos e passivos de tributos sobre o lucro (IR/CS) correntes e diferidos, à 
luz do IAS 12/CPC 32, nos casos em que há incerteza sobre tratamentos 
aplicados nos cálculos dos respectivos tributos. A administração avaliou 
os principais tratamentos fiscais adotados pela Empresa nos períodos em 
aberto sujeitos a questionamento pelas autoridades tributárias e concluiu 
que não há impacto significativo a ser registrado nas demonstrações 
financeiras.

IFRS 16 - “Operações de Arrendamento Mercantil”: com essa nova 
norma, os arrendatários passam a ter que reconhecer o passivo dos 
pagamentos futuros e o direito de uso do ativo arrendado para os contratos 
de arrendamento mercantil que cumpram os requisitos da nova norma, 
incluindo os operacionais, podendo ficar fora do escopo dessa nova 
norma determinados contratos de curto prazo ou de pequenos montantes. 
Os critérios de reconhecimento e mensuração dos arrendamentos nas 
demonstrações financeiras dos arrendadores ficam substancialmente 
mantidos. Os efeitos de adoção inicial desta nova norma e os expedientes 
práticos empregados estão detalhados, conforme abaixo:
(a) Alterações adotadas pelo grupo
A partir de 1º de março de 2019, a Companhia aplicou a NBC TG 06 (R3)/
CPC 06 (R2)/IFRS 16 - Operações de Arrendamento Mercantil, utilizando 
a abordagem retrospectiva modificada, que não exige a apresentação 
comparativa de períodos anteriores. O método de transição adotado 
seguiu os seguintes procedimentos: (i) o valor do passivo de arrendamento 
foi calculado com base no valor presente dos pagamentos de 
arrendamento remanescentes, descontados, utilizando a taxa incremental 
determinada pelo Grupo, na data da aplicação inicial, e (ii) o valor do ativo 
de direito de uso na data de aplicação inicial foi mensurado de forma 
retroativa como se o novo pronunciamento tivesse sido aplicado desde a 
data de início. As reclassificações e os ajustes decorrentes da nova norma 
de arrendamento foram, portanto, reconhecidos no balanço patrimonial de 
abertura em 1º de janeiro de 2019.
4. Evento subsequente
Covid-19
Desde o final de Fevereiro de 2020, quando foram registrados os primeiros 
casos de Corona vírus no Brasil, vivemos uma situação sem precedentes, 
na qual cada país, empresa e governo está tentando fazer a sua parte 
com atitudes rápidas e assertivas, como de isolamento social. A 
Companhia entende a gravidade e impacto global que todos os negócios 
sofrerão no ano de 2020, e por ser um fato ocorrido recentemente, ainda 
não consegue prever em sua totalidade os desdobramentos de tal evento. 
Até o momento, foi identificado que o Covid-19 traz alguns impactos aos 
negócios da Companhia, como os de Higiene e Limpeza (Home Care), 
com produtos voltados para o mercado de limpeza doméstica e 
institucional, de superabsorventes (SAP) focado no mercado de fraldas. 
No negócio de Farma e Nutrição Humana, a Companhia exerga a 
possibilidade de demanda adicional durante o período de crise, já para 
outros, como aqueles ligados à indústria automotiva, há previsão de 
quedas significativas. Para o negócio de Agro, a previsão é atender aos 
volumes de sementes e defensivos agrícolas para a safra do ano corrente. 
Já o segmento de Tintas Decorativas espera impactos devido à redução 
da demanda do consumidor e ao possível fechamento de lojas do 
segmento por decretos públicos.
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