
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αρμόδια Υπηρεσία - Νομαρχία: Υπουργείο Ανάπτυξης Thomas Narbeshuber               Πρόεδρος

Διεύθυνση Διαδικτύου: www.agro.basf.gr Βασίλειος Γούναρης                 Αντιπρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος

Ημ/νία έγκρισης από το Διοικητικό συμβούλιο των Οικονομικών Καταστάσεων: 19-Αυγ-19 Harald Pflanzl                           Μέλος

Νόμιμος ελεγκτής: Ευαγγελία Καρατσόρη

Ελεγκτική εταιρία: KPMG Α.Ε.

Τύπος έκθεσης ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη

31.12.2018 31.12.2017 01.01 - 31.12.2018 01.01 - 31.12.2017

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κύκλος εργασιών 43.671.965,39 41.284.928,29

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 1.492.224,75 1.420.746,34 Μικτά κέρδη / (ζημιές) 13.089.805,83 11.558.635,87

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 1.112.350,05 0,00 Κέρδη / (ζημιές)  προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων 1.311.017,65 1.124.060,89

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 2.302.090,54 2.980.462,21 Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων 1.272.373,04 1.103.137,90

Αποθέματα 13.934.747,62 9.681.079,91 Μείον Φόροι 792.088,42 407.682,92

Απαιτήσεις από πελάτες 10.020.236,59 9.648.611,97 Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α) 480.284,62 695.454,98

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 14.134.418,05 15.124.954,16 Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) -99.320,67 91.624,08
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
προοριζόμενα για πώληση 0,00 0,00

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β) 380.963,95 787.079,06

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 42.996.067,60 38.855.854,59

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Κέρδη / (ζημιές)  προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών 
αποσβέσεων 1.625.991,48 1.257.405,46

Μετοχικό κεφάλαιο 8.798.584,90 8.798.584,90

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων -28.537,23 -182.804,57

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α) 8.770.047,67 8.615.780,33

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 0,00 0,00

Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 3.832.560,00 3.166.685,00 31.12.2018 31.12.2017

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 11.254,76 21.047,61 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01/01/2018 και 01/01/2017 αντίστοιχα) 8.615.780,33 7.828.701,27

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 30.382.205,17 27.052.341,65 Μεταβολή λογιστικής πολιτικής IFRS 9 -226.696,61 0,00

Σύνολο υποχρεώσεων (β) 34.226.019,93 30.240.074,26 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01/01/2018 και 01/01/2017 αντίστοιχα) 8.389.083,72 7.828.701,27

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β) 42.996.067,60 38.855.854,59 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους  (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες) 380.963,95 787.079,06

Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου 0,00 0,00

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31/12/2018  και 31/12/2017  αντίστοιχα) 8.770.047,67 8.615.780,33

01.01 - 31.12.2018 01.01 - 31.12.2017
1)  Έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές των Οικονοµικών Καταστάσεων της 31/12/2017, µε εξαίρεση τις διαφοροποιήσεις που επήλθαν από την εφαρµογή 

Λειτουργικές δραστηριότητες    των νέων προτύπων.

Κέρδη/ (ζημίες) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) 1.272.373,04 1.103.137,90 2) Πληροφορίες για τις  ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Eταιρείας παρατίθενται  στη σημείωση 8  των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

Πλέον / μείον προσαρμογές για: 3) Οι πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και οι αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση 

Αποσβέσεις 321.842,16 133.644,57     στην οικονομική κατάσταση και λειτουργία της Eταιρείας. 

Απομειώσεις ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων 0,00 0,00 4) Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού για την χρήση 2018 και 2017 ανερχόταν σε 84 και 77 άτομα, αντίστοιχα.

Προβλέψεις 108.900,30 372.084,56 5) Η Eταιρεία έχει συνολικά σχηματισμένη πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις ποσού € 6.509 χιλ. . 

(Κέρδη)/Ζημίες από την πώληση ενσωμάτων παγίων -6.868,33 -300,00 6) Τα λοιπά συνολικά έσοδα αφορούν αναλογιστικά κέρδη/(ζημιές) (ΔΛΠ 19).

Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας -93,56 -135,14

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 38.738,17 21.058,13 7) Συναλλαγές Συνδεδεμένων Μερών -ΔΛΠ 24 ΕΤΑΙΡΙΑ
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή 
που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες: Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 4.288.133

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων -4.253.667,71 1.982.056,30 Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 26.211.710

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων -1.354.872,42 -1.473.993,80 Απαιτήσεις 465.560

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 4.119.398,70 -3.769.333,29 Υποχρεώσεις 26.677.111

(Αύξηση) /μείωση λοιπών προβλέψεων -50.000,00 -49.444,49 Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης 281.958

Μείον: Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 0

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα -38.738,17 -21.058,13 Υποχρεώσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης  0

Καταβεβλημένοι φόροι -484.767,72 0,00

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) -327.755,54 -1.702.283,39

Επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων -1.507.432,29 -304.506,16

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων 8.630,00 300,00

Τόκοι εισπραχθέντες 93,56 135,14

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -1.498.708,73 -304.071,02

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 6.123.110,06 3.330.820,31

Εξοφλήσεις δανείων -6.150.799,53 -3.314.519,12

Τόκοι περιόδου 17.896,62 1.136,75

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) -9.792,85 17.437,94

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
περιόδου (α) + (β) + (γ)

-1.836.257,12 -1.988.916,47

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 14.548.615,53 16.537.532,00

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 12.712.358,41 14.548.615,53

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Ποσά εκφρασμένα σε €

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Ποσά εκφρασμένα σε €

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Ποσά εκφρασμένα σε € Ποσά εκφρασμένα σε €

BASF ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2341/01ΑΤ/Β/86/463(2008)

ΕΔΡΑ : Παραδείσου 2,  Μαρούσι

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1η Ιανουαρίου 2018 έως 31η Δεκεμβρίου 2018

(δημοσιευόμενα βάσει του ν.2190/1920, όπως έχουν αντικατασταθεί από 1/1/2019, από το άρθρο 150 του ν. 4548/2018 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα Δ.Λ.Π.)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της BASF ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ. Συνιστούμε, επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή 

άλλη συναλλαγή με την εταιρία να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της www.basf.gr, όπου αναρτώνται οι  οικονομικές καταστάσεις, καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.


