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Terceiro trimestre de 2018:
Aumento de vendas do Grupo BASF – lucros menores do que o
trimestre correspondente do ano anterior
 Vendas crescem para €15,6 bilhões (acréscimo de 8%), principalmente
devido aos maiores preços de venda em todos os segmentos (acréscimo
de 6%) e aos maiores volumes (acréscimo de 2%)
 EBIT antes dos itens extraordinários de €1,5 bilhão (decréscimo de 14%),
principalmente devido à menor contribuição do segmento de Químico
 Resultado líquido de €1,2 bilhão (decréscimo de 10%)

Panorama para 2018 ajustado logo após a assinatura do acordo de Fusão da
Wintershall e DEA:
 Discreto aumento das vendas
 Ligeira queda no EBIT antes dos itens extraordinários
 Declínio considerável no EBIT

No terceiro trimestre de 2018, as vendas do Grupo BASF cresceram 8%, atingindo
€15,6 bilhões, atribuído principalmente aos maiores preços de venda em todos os
segmentos. O crescimento dos volumes e a aquisição dos negócios da Bayer, em
agosto de 2018, também contribuíram para o aumento das vendas. Os efeitos
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cambiais negativos tiveram um impacto de compensação. O resultado das
operações antes dos itens extraordinários (EBIT) diminuiu em €232 milhões, indo
para €1,5 bilhão, principalmente devido à significativa menor contribuição do
segmento de Químicos. O EBIT antes dos itens extraordinários também diminuiu
consideravelmente nos segmentos de Materiais e Soluções Funcionais e Soluções
para Agricultura, apresentando um ligeiro declínio no segmento de Produtos de
Performance - fato parcialmente compensado por lucros melhores em Outros.
Os itens extraordinários no EBIT totalizaram menos €75 milhões no terceiro
trimestre de 2018, comparados a €122 milhões no mesmo período do ano anterior.
Além dos custos de integração incorridos, relacionados à aquisição de significativos
negócios e ativos da Bayer, as despesas com medidas de reestruturação e outros
encargos também foram fatores contribuintes. O terceiro trimestre do ano anterior
incluiu receitas especiais no segmento de Produtos de Performance, resultante da
transferência do negócio de produtos químicos para couro da BASF para o grupo
Stahl. Comparado ao terceiro trimestre de 2017, o EBIT diminuiu em €429 milhões,
indo para €1,4 bilhão. O resultado operacional antes da depreciação, amortização
e itens extraordinários (EBITDA antes dos itens extraordinários) diminuiu em €254
milhões, indo para €2,3 bilhões e o EBITDA em €465 milhões, indo para €2,2
bilhões.
Na apresentação dos números trimestrais do Grupo BASF, o Presidente do
Conselho Administrativo, Dr. Martin Brudermüller, e o CFO Dr. Hans-Ulrich Engel
apontaram alguns fatores especiais do terceiro trimestre: “Concluímos a aquisição
de negócios significativos e ativos da Bayer e chegamos a um acordo sobre a fusão
da Wintershall e DEA”, disse Brudermüller. Após a assinatura do contrato de cessão
entre a BASF e a LetterOne, foi necessário ajustar os relatórios financeiros de forma
retroativa a partir de 1º de janeiro de 2018. Os valores do ano anterior também
foram atualizados.
O baixo nível de água no rio Reno, na Europa, causou impacto nos negócios.
"Durante todo o terceiro trimestre, tivemos que lidar com isso, o que levou a cortes
de produção e maiores custos com transporte", disse Brudermüller. E o período
apurado está sendo comparado com o excelente terceiro trimestre de 2017 do
Grupo BASF, quando o clima de negócios era consideravelmente mais favorável.
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Brudermüller disse: “Os desafios no ambiente macroeconômico estão crescendo,
fato que pode ser notado nos resultados do terceiro trimestre de 2018.”
Panorama para o exercício de 2018
O crescimento da produção industrial ficou aquém das expectativas no terceiro
trimestre de 2018, principalmente devido aos acontecimentos na indústria
automotiva em setembro, especificamente. A introdução de novos padrões de
emissões causou impacto na Europa. Os efeitos do conflito comercial entre os
Estados Unidos e a China também estão sendo sentidos, levando a uma
desaceleração do crescimento econômico na Ásia em particular, principalmente na
China.
Assim, a BASF ajustou sua avaliação do ambiente econômico global em 2018 da
seguinte forma (previsão do Relatório Financeiro Semestral de 2018 entre
parênteses):
 Crescimento do produto interno bruto: 3,0% (3,0%)
 Crescimento da produção industrial: 3,1% (3,2%)
 Crescimento da produção de químicos: 3,1% (3,4%)
 Taxa de câmbio média entre o euro e o dólar de $1,20 dólar por euro
($1,20 por euro)
 Preço médio do petróleo (Brent) para o ano de $70 dólares por barril ($70
por barril)
A assinatura do acordo definitivo de cessão relativa à incorporação da Wintershall
e da DEA reduz as vendas e o EBIT do Grupo BASF pela contribuição de suas
atividades de petróleo e gás - retroativo a partir de 1º de janeiro de 2018 e com os
números do ano anterior corrigidos, fruto da apresentação como operações
descontinuadas.
Como resultado, a previsão do Grupo BASF para o exercício de 2018, contida no
relatório de 2017, foi ajustada ao final de setembro (previsão anterior do Relatório
BASF 2017 entre parênteses):
 Discreto aumento das vendas (discreto aumento)
 Ligeira queda no EBIT antes dos itens extraordinários (ligeiro aumento)
 Declínio considerável no EBIT (ligeiro declínio)
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Evolução dos segmentos no terceiro trimestre de 2018
As vendas no segmento de Químicos aumentaram 7% em comparação ao
trimestre do ano anterior, indo para €4,3 bilhões, fruto de preços mais altos em
todas as divisões, especialmente em Petroquímicos. Na casa dos €851 milhões, o
resultado operacional antes dos itens extraordinários (EBIT) apresentou queda de
€251 milhões, comparado ao forte terceiro trimestre de 2017, resultado
principalmente das margens menores de isocianatos na divisão de Monômeros e
produtos de craqueamento a vapor na divisão de Petroquímicos. Os lucros também
foram negativamente impactados por custos fixos mais altos, devido, entre outros
fatores, ao aumento das despesas de manutenção. Os lucros maiores da divisão
de Intermediários não foram suficientes para compensar tal fator.
As vendas de aproximadamente €4 bilhões no segmento de Produtos de
Performance ficaram niveladas com o trimestre do ano anterior. A BASF alcançou
preços mais altos em todas as divisões; no entanto, os volumes de vendas
diminuíram nas divisões de Nutrição e Saúde, Dispersões e Pigmentos e Care
Chemicals. As vendas foram prejudicadas também pelos efeitos cambiais e de
portfólio. O resultado das operações antes dos itens extraordinários (EBIT) diminuiu
6% comparado ao terceiro trimestre de 2017, indo para €360 milhões, resultado de
volumes menores, custos fixos mais altos e efeitos cambiais negativos. As
melhores margens tiveram um efeito de compensação. Excluindo os efeitos
cambiais negativos, o EBIT antes dos itens extraordinários foi linear durante o
período.
No segmento de Materiais e Soluções Funcionais, as vendas aumentaram 5%
em comparação ao terceiro trimestre de 2017, alcançando €5,2 bilhões, fruto
principalmente dos preços mais altos em todas as divisões, especialmente nos
Catalisadores e Produtos de Performance. Os volumes também aumentaram,
enquanto as vendas foram prejudicadas pelos efeitos cambiais. Apesar do
crescimento de volumes, o EBIT antes dos itens extraordinários de €347 milhões
ficou consideravelmente abaixo do nível do trimestre do ano anterior,
principalmente devido aos custos fixos mais altos e margens menores em quase
todas as divisões. Entretanto, este segmento da BASF apresentou um aumentou
de lucros de um trimestre para o outro ao longo de 2018 e reduziu continuamente
a diferença em relação ao trimestre do ano anterior.
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As vendas de €1,2 bilhão no segmento de Soluções para Agricultura aumentaram
consideravelmente em 26%, comparadas ao terceiro trimestre de 2017 - fator
atribuído aos efeitos do portfólio resultantes da transação com a Bayer, de um nível
de preço mais alto e de volumes ligeiramente maiores. Os efeitos cambiais
negativos continuaram prejudicando a evolução das vendas. Apesar dos resultados
sazonalmente negativos dos negócios adquiridos da Bayer, o EBIT antes dos itens
extraordinários apresentou queda de apenas €26 milhões no trimestre do ano
anterior. A receita gerada pelas operações da BASF, excluindo as atividades da
Bayer, aumentou consideravelmente ao compararmos com o terceiro trimestre de
2017. Excluindo os efeitos cambiais negativos, o EBIT antes dos itens
extraordinários também aumentou discretamente no geral.
“Após a assinatura do acordo com a LetterOne, as vendas e o EBIT do negócio de
óleo e gás não fazem mais parte dos números do Grupo BASF - retroativo a partir
de 1º de janeiro de 2018, e com os números do ano anterior corrigidos”, comentou
Engel. “Tais atividades não são mais apresentadas como um segmento em nossos
relatórios”. Até a conclusão, o resultado do Grupo Wintershall após os impostos
será apresentado no resultado antes dos interesses minoritários do Grupo BASF
como um item separado (“lucro antes da participação de minoritários advindo de
operações descontinuadas"). No terceiro trimestre de 2018, o resultado antes da
participação de minoritários advindo de operações descontinuadas aumentou em
€86 milhões, indo para €235 milhões, principalmente atribuível a preços e volumes
mais elevados, bem como a operações offshore na Líbia no terceiro trimestre de
2018; no ano anterior, tal fato se deu no segundo trimestre. O preço do barril de
petróleo bruto Brent foi em média de 75 dólares no terceiro trimestre de 2018
(terceiro trimestre de 2017: $52). Os preços de gás nos mercados à vista na Europa
também registraram fortes ganhos em comparação ao trimestre do ano anterior.
As vendas de €827 milhões em Outros foram consideravelmente maiores do que
o trimestre do ano anterior (51%), fruto principalmente de maiores volumes de
vendas e preços no comércio de matérias-primas. O EBIT antes dos itens
extraordinários melhorou consideravelmente, de menos €203 milhões para menos
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€83 milhões, resultado dos efeitos do valuation do programa de incentivo a longo
prazo.
Evolução dos lucros do Grupo BASF e fluxo de caixa
O lucro líquido diminuiu em €136 milhões, indo para €1,2 bilhão. O lucro por ação
totalizou €1,31 (terceiro trimestre de 2017: €1,45). O lucro por ação ajustado para
itens extraordinários e a amortização do imobilizado incorpóreo foi de €1,51
(terceiro trimestre de 2017: €1,40).
No terceiro trimestre de 2018, o fluxo de caixa das atividades operacionais foi
de €2,9 bilhões, €865 milhões abaixo do valor do trimestre homólogo no ano
anterior, devido principalmente à mudança no capital de giro líquido, em particular
ao aumento no período de caixa vinculado a estoques e à queda no caixa advindo
de recebíveis. O fluxo de caixa do acionista foi de €2 bilhões, comparado aos
€2,8 bilhões no mesmo trimestre do ano anterior.
Os ativos totais do Grupo BASF aumentaram €6,8 bilhões, indo para €85,6 bilhões.
A aquisição de significativos negócios e ativos da Bayer contribuiu com €8 bilhões
para este aumento. Como resultado do pagamento do preço de compra para a
Bayer, a dívida líquida aumentou €6,5 bilhões em relação a 31 de dezembro de
2017, indo para €18 bilhões. O índice de patrimônio líquido do Grupo BASF ficou
na casa dos 43% em 30 de setembro de 2018.
Sobre a BASF
Na BASF nós transformamos a química para um futuro sustentável. Nós combinamos o sucesso
econômico com proteção ambiental e responsabilidade social. O Grupo BASF conta com
aproximadamente 115 mil colaboradores que trabalham para contribuir com o sucesso de nossos
clientes em quase todos os setores e países do mundo. Nosso portfólio é organizado em 5
segmentos: Químicos, Produtos de Performance, Materiais e Soluções Funcionais, Soluções para
Agricultura e Petróleo e Gás. A BASF registrou vendas de € 64,5 bilhões em 2017. As ações da
BASF são comercializadas no mercado de ações de Frankfurt (BAS), Londres (BFA) e Zurich (AN).
Para mais informações, acesse: www.basf.com.

Em 26 de outubro de 2018, mais informações online podem ser obtidas nos
seguintes endereços:
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Relatório Financeiro Trimestral (a partir das 07:00 da manhã
CEST)
BASF.com/quarterlystatement
(Inglês)
BASF.com/quartalsmitteilung
(Alemão)
Informações de Imprensa (a partir das 07:00 da manhã CEST)
BASF.com/pressrelease
(Inglês)
BASF.com/pressemitteilungen
(Alemão)
Transmissão ao vivo (a partir das 9:00 da manhã CEST)
BASF.com/pcon
(Inglês)
BASF.com/pressekonferenz
(Alemão)
Discurso (a partir das 9:00 da
manhã CEST)
BASF.com/pcon
(Inglês)
BASF.com/pressekonferenz
(Alemão)
Transmissão ao Vivo – Teleconferência para Analistas e
Investidores (a partir das 11:00 da manhã CEST)
BASF.com/share/conferencecall
(Inglês)
BASF.com/aktie/telefonkonferenz
(Alemão)
Fotos
BASF.com/pressphotos
BASF.com/pressefotos

(Inglês)
(Alemão)

Imagens de TV
tvservice.BASF.com/en
tvservice.BASF.com

(Inglês)
(Alemão)

Receba as informações de imprensa mais recentes da BASF pelo WhatsApp, em seu
smartphone ou tablet. Cadastre-se em nosso serviço de informações em
basf.com/whatsapp-news

Demonstrativos futuros e previsões
Este comunicado contém demonstrativos futuros, elaborados com base nas estimativas e projeções
atuais da administração da BASF e informações disponíveis. Eles não são garantias de
desempenho futuro e resultados. Eles dependem de um número de fatores, envolvem vários riscos
e incertezas e estão baseados em hipóteses sobre eventos futuros que podem não ser exatas. A
BASF não assume qualquer obrigação de atualizar os demonstrativos futuros contidos neste
comunicado além dos requisitos legais.

