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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 2020 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
O ano de 2020, marcado pelos efeitos de uma crise sanitária sem precedentes, impactou negativamente a 
saúde e a economia no mundo todo. Unidos por nosso propósito de criar química para um futuro sustentável, 
focamos na saúde e segurança de nossos colaboradores, no apoio aos nossos clientes e no suporte à sociedade.
A pandemia do coronavírus evidenciou a importância das matérias-primas desenvolvidas pela indústria 
química - principalmente para os setores farmacêutico e de limpeza. Estamos presentes em vários segmentos, 
o que nos possibilitou contribuir para minimizar os impactos da emergência sanitária e realizar a entrega 
confiável de produtos para nossos clientes. Além disso, reforçamos as ações de engajamento social no combate 
à COVID-19, que atenderam mais de 1,7 milhão de pessoas em toda a América do Sul.

Com o uso de diferentes tecnologias, estivemos mais próximos de nossos clientes, fortalecemos nossa presença 
digital e nossa atuação sustentável. Mesmo com os inúmeros desafios impostos no ano, conseguimos crescer 
em volume na maior parte dos segmentos e registrar um aumento de 22,5% em vendas líquidas, chegando a 
R$ 12,3 milhões.
Sobre a BASF
Na BASF, criamos química para um futuro sustentável. Combinamos sucesso econômico com proteção 
ambiental e responsabilidade social. Mais de 110.000 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 para Agricultura. A BASF gerou vendas de € 59 bilhões em 2020. 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. - As vendas na América do Sul totalizaram cerca de  
€ 3,4 bilhões em 2020 (Esse resultado abrange os negócios realizados pelas empresas do Grupo na região.  
Na América do Sul, a BASF contava com 5.850 colaboradores em 31 de dezembro de 2020).

Controladora Consolidado
Ativo 2020 2019 2020 2019
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 821.388 664.964 909.767 709.674
Títulos e valores mobiliários 48.692 50.741 48.692 50.741
Contas a receber de clientes 5.125.987 4.123.593 5.265.586 4.168.444
Estoques 2.429.541 2.092.340 2.532.168 2.138.671
Partes relacionadas 421.591 325.104 339.509 247.723
Tributos a recuperar 736.587 721.081 776.405 736.741
Outros créditos 43.437 36.715 48.189 40.333

9.627.223 8.014.538 9.920.316 8.092.327
Não circulante
Contas a receber de clientes 6.477 6.629 6.477 10.153
Tributos a recuperar 401.393 418.475 475.355 501.297
Ativo fiscal diferido 819.542 878.709 839.121 886.047
Outros créditos 232.393 207.513 236.442 212.045

1.459.805 1.511.326 1.557.395 1.609.542

Investimentos 256.215 96.287 905 891
Ativo de Direito de Uso 169.508 206.945 171.528 206.945
Imobilizado 2.775.413 2.838.454 2.852.685 2.861.101
Intangível 491.912 491.035 492.074 491.507

5.152.853 5.144.047 5.074.587 5.169.986

    
Total do ativo 14.780.076 13.158.585 14.994.903 13.262.313

Controladora Consolidado
Passivo e patrimônio líquido 2020 2019 2020 2019
Circulante
Fornecedores 1.092.647 729.470 1.118.202 732.692
Empréstimos 394.110 396.923 394.110 396.923
Impostos e contribuições a recolher 193.685 184.197 195.656 184.922
Provisões diversas 1.195.591 1.118.420 1.210.816 1.118.658
Partes relacionadas 5.319.084 4.884.982 5.420.666 4.956.301
Operações de derivativos 143.689 56.117 146.320 58.036
Imposto de renda e contribuições a recolher 340.025 189.567 379.682 203.906
Juros sobre capital próprio – 94.098 – 94.098
Passivos de arrendamentos 54.893 86.104 56.018 86.104
Outras contas a pagar 159.204 86.882 163.593 92.874

8.892.928 7.826.760 9.085.063 7.924.514
Não circulante
Provisão para causas judiciais 177.448 147.036 179.115 148.229
Provisão para benefícios a funcionários 186.038 167.983 203.414 167.983
Provisões diversas 61.977 51.799 64.648 56.393
Outras contas a pagar 14.777 15.885 14.777 16.072
Provisão para passivo descoberto 1.270 1.270 1.270 1.270
Passivos de arrendamentos 124.431 125.065 125.409 125.065

565.941 509.038 588.633 515.012
Total do passivo 9.458.869 8.335.798 9.673.696 8.439.526
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 39.895 – 39.895 –
Reserva de incentivos fiscais 179.668 – 179.668 –
Reservas de lucros 195.853 – 195.853 –
Prejuízos acumulados – (83.362) – (83.362)
Ajustes de avaliação patrimonial (33.166) (32.808) (33.166) (32.808)
Total do patrimônio líquido 5.321.207 4.822.787 5.321.207 4.822.787
Total do passivo e patrimônio líquido 14.780.076 13.158.585 14.994.903 13.262.313

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 das Mutações do Patrimônio Líquido
Em milhares de reais

Capital  
social

Reserva  
de capital

Ajustes de avaliação  
patrimonial

Reserva  
legal

Retenção de  
incentivos fiscais

Reservas  
de lucros

Lucros (prejuízos)  
acumulados Total

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)
 Total do resultado abrangente do exercício – – (18.604) – – – 678.672 660.068
 Prejuízo líquido do exercício da empresa incorporada – – – – – – (11.547) (11.547)
 Juros sobre capital próprio – – – – – – (273.703) (273.703)
 Aumento da capital – – – – – – – –
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

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

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas  
em 31 de Dezembro de 2020 - 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 2020 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.

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

Controladora e Consolidado
2020 2019

Lucro líquido do exercício 799.778 678.672
Outros componentes do resultado abrangente
Perda atuarial com benefícios a funcionários (543) (28.187)
Imposto de renda e contribuição social diferidos sobre perda atuarial 185 9.583
Outros componentes do resultado abrangente do exercício,
 líquido dos efeitos tributários (358) (18.604)
Total do resultado abrangente do exercício 799.420 660.068

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

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social 1.204.254 867.188 1.221.453 869.481
Ajustes de Incorporação – 21.409 – (514.943)
Depreciação 347.335 356.027 353.508 356.027
Amortização 34.580 10.996 34.613 10.996
Reversão da provisão para perda ao valor recuperável (49.531) – (49.531) –
Depreciação e amortização direito de uso 97.552 89.342 98.667 89.342
Provisões diversas 87.349 223.993 100.413 198.586
Provisão para causas judiciais 42.465 10.874 42.939 10.816
Provisão para benefícios a funcionários 17.697 8.695 35.073 8.695
Perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosa 40.424 17.392 40.794 17.651
Provisão para desvalorização dos estoques 86.426 14.441 89.117 14.334
Resultado de equivalência patrimonial (51.466) (11.148) – 120
Variações cambiais com partes relacionadas 764.383 65.410 787.689 65.410
Resultados financeiros com empréstimos 7.609 (7.016) 7.609 (7.016)
Perdas com o valor justo dos
 instrumentos financeiros derivativos 87.572 53.978 88.284 54.845
Perda da alienação de imobilizado 11.893 55.721 12.359 55.721
Perda da alienação de intangível 42.655 1.552 43.127 1.552
Provisão para passivo descoberto – 50 – 50

2.771.197 1.778.904 2.906.115 1.231.668
Variações nos ativos e passivos
Contas a receber de clientes (1.058.974) (171.064) (1.150.568) (211.297)
Estoques (442.875) (508.992) (501.862) (481.630)
Partes relacionadas 480.690 245.692 492.348 458.394
Tributos a recuperar 1.576 (285.306) (13.722) (315.260)
Outros créditos (31.699) 80.843 (32.350) (15.480)
Fornecedores 363.177 48.243 385.510 14.153
Impostos e contribuições a recolher 456.306 222.486 460.808 219.581

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Contas a pagar - Juros sobre capital próprio (94.098) (232.648) (94.098) (232.648)
Títulos e valores mobiliários 2.049 3.508 2.049 3.508
Pagamento de causas judiciais (12.053) (19.861) (12.053) (19.963)
Direito de uso 8.566 (296.287) 8.397 (296.287)
Outras contas a pagar 99.959 (48.798) 98.169 (13.731)
Caixa gerado pelas atividades operacionais 2.543.821 816.719 2.548.742 341.007
Pagamento de juros (74.844) (13.731) (74.000) (13.731)
Imposto de renda e contribuição social pagos (641.669) (243.378) (649.047) (279.209)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 1.827.308 559.610 1.825.693 48.067
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Aquisição de ativo imobilizado (306.498) (233.034) (368.384) (31.037)
Aquisição de ativo intangível (28.581) (33.115) (28.866) 279.188
Valor recebido pela venda de ativo imobilizado 1.909 2.011 1.909 2.011
Descontinuidade do negócio de EB 15.310 – 15.310 –
Aquisição de novos investimentos (108.462) – – –
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos (426.322) (264.138) (380.031) 250.162
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
Captação de empréstimos 5.300.653 396.923 5.300.653 452.912
Captação de empréstimos com partes relacionadas 6.113.277 5.715.087 6.113.277 5.694.599
Liquidação de empréstimos (5.303.466) (184.545) (5.303.466) (184.545)
Liquidação de empréstimos com partes relacionadas (6.953.500) (5.874.113) (6.953.500) (5.874.113)
Pagamento de arrendamento (100.526) 211.169 (101.532) 211.169
Pagamento dividendos (301.000) – (301.000) –
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas)
 atividades de financiamentos (1.244.562) 264.521 (1.245.569) 300.021
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa 156.424 559.993 200.093 598.250
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 664.964 104.971 709.674 111.424
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 821.388 664.964 909.767 709.674

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

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

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Receita líquida de vendas 15.182.477 12.387.863 15.815.705 12.666.222
Custos dos produtos vendidos e dos serviços prestados (11.069.510) (9.105.364) (11.479.241) (9.336.678)
Lucro bruto 4.112.967 3.282.499 4.336.464 3.329.545
(Despesas) receitas operacionais
Vendas, administrativas e gerais (2.722.586) (2.186.387) (2.869.147) (2.215.940)
Outras (despesas) receitas operacionais, líquidas (65.061) (31.714) (69.515) (31.592)
Participação nos resultados das controladas 51.466 11.148 – –
Lucro operacional antes do resultado financeiro 1.376.786 1.075.546 1.397.803 1.082.012
Despesas financeiras (3.612.334) (1.408.719) (3.677.648) (1.428.218)
Receitas financeiras 3.439.802 1.200.361 3.501.298 1.215.687
Resultado financeiro, líquido (172.532) (208.358) (176.350) (212.531)
Lucro antes do imposto de renda
 e da contribuição social 1.204.254 867.188 1.221.453 869.481
Imposto de renda e contribuição social (404.476) (188.516) (421.675) (190.809)
Corrente (345.125) (190.940) (371.381) (194.651)
Diferido (59.351) 2.424 (50.294) 3.842
Lucro líquido do exercício 799.778 678.672 799.778 678.672
Lucro líquido básico e diluído por ação 0,16 0,14

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 lucro por ação



Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas  
em 31 de Dezembro de 2020 - Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

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 Comércio 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 tem 

99,99% do controle acionário, tem por objetivo a produção e 

 comercialização de resinas termoplásticas e de termoplásticos 

 intermediários, o comércio atacadista, a importação e exportação de ter-

moplásticos e termoplásticos intermediários e produtos químicos e a  

representação comercial de termoplásticos e de termoplásticos intermedi-

ários. O negócio foi adquirido em 01 de fevereiro de 2020 do Grupo  

Rhodia S.A. e foi incorporado pela BASF em 01 de fevereiro de 2021.

(a) Descontinuidade do negócio de EB - Master Builders Solutions 
Brasil
Em 1º de julho de 2020 ocorreu a segregação do negócio de EB por meio 
de uma venda de ativos, constituindo uma nova entidade jurídica sob o 
controle da BASF Construction Solutions GMBH sediada na Alemanha.  
A transferência do controle acionário deste negócio ocorreu em 30 de 
setembro de 2020 para a empresa de Private Equity Lone Star.
Como a BASF S.A. optou por não reconhecer esse ativo como disponível 
para venda, em virtude da imaterialidade, abaixo serão demonstrados os 
impactos da venda:
(i)  Itens do Grupo de ativos

Contas a receber 16.308
Estoques 19.248
Outros recebíveis 97
Imobilizado líquido 8.402

44.055
(ii) Itens do Grupo de passivos

Provisões 2.585
Outras contas a pagar 26.160

28.745
Acervo líquido 15.310
O montante recebido pela venda desde negócio foi de R$ 15.310 (quinze 
milhões e trezentos e dez mil reais). O montante total recebido é 
equivalente ao valor patrimonial da unidade de negócio.

2. Entidades do grupo

Participação  
acionária

Controladas País 2020 2019
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. Brasil 99,99% 99,99%
Techpolymers Indústria e Comércio Ltda. Brasil 99,99% 0,00%
3. Eventos subsequentes
Na data de 01 de fevereiro de 2021, a controlada Techpolymers foi 
incorporada pela BASF S.A.. Essa incorporação teve como principais 
objetivos:
• As Companhias envolvidas (BASF S.A. e Techplymers) fazem parte do 
mesmo grupo societário e possuem características afins, dessa forma,  
a incorporação justifica-se por beneficiar e otimizar a ordem estrutural, 
administrativa, econômica e financeira das Companhias, permitindo a 
redução de custos;
• A incorporação visa a extinção da controlada incorporada (Techpolymers) 
e sucessão de todos os seus direitos e obrigações pela incorporadora 
(BASF S.A.).

Manfredo Dieter Rubens
Presidente

Antonio Carlos Manssour Lacerda
Vice-Presidente Senior

Andre Wehrmann
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

Rodrigo de Pinho Garcia
Contador - SP-291497/O-7

Diretoria Contador
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