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ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ BASF ΕΛΛΑΣ
ΑΒΕΕ ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το άρθρο 43α παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει έως
σήμερα, υποβάλλουμε συνημμένα στη Γενική Συνέλευση σας, τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
της BASF ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ (η «Εταιρεία») για τη χρήση από 1/1/2017 έως 31/12/2017 με τις
παρατηρήσεις πάνω σε αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.

1.

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η πορεία των αποτελεσμάτων της Εταιρείας κατά την οικονομική χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου
2017 ήταν θετική, παρά την συνεχιζόμενη κρίση της ελληνικής αγοράς. Ο κύκλος εργασιών παρουσίασε
μια μικρή αύξηση της τάξης του 2.4% περίπου, με ταυτόχρονη μείωση των αποτελεσμάτων προ φόρων
έναντι της προηγούμενης χρήσης κατά 53.8% λόγω της αύξησης του λειτουργικού κόστους ως συνέπεια
της αύξησης του προσωπικού της Εταιρείας. Η καλή πορεία και των δύο βασικών κλάδων
δραστηριοτήτων της Εταιρείας, δηλαδή της εισαγωγής και εμπορίας προϊόντων φυτοπροστασίας και
της αντιπροσώπευσης για τις υπόλοιπες δραστηριότητες του Ομίλου στην Ελλάδα, συνεχίστηκαν και
κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους. Οι γενικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της Εταιρείας
σημείωσαν περαιτέρω βελτίωση λόγω του συνεχιζόμενου επιτυχημένου εμπορικού προγράμματος
πιστωτικής και τιμολογιακής πολιτικής του τμήματος προϊόντων φυτοπροστασίας. Η επένδυση της
Εταιρείας στο τμήμα προϊόντων βαφής αυτοκινήτων με τη δημιουργία εσωτερικής ομάδας προώθησης
και υποστήριξης των προϊόντων κατά το 2017 οδήγησε σε αύξηση του αντίστοιχου κύκλου εργασιών.
Η Εταιρεία μας, ως μέλος πολυεθνικού ομίλου και σε εφαρμογή των αντίστοιχων διατάξεων,
υποχρεώθηκε στην εκ νέου σύνταξη φακέλου πιστοποίησης της πολιτικής ενδοομιλικών χρεώσεων και
την εφαρμογή της αρχής ίσων αποστάσεων για το 2017. Επίσης, με βάση τον Ν. 4174/2013, η Εταιρεία
μας ανέθεσε στους τακτικούς ορκωτούς ελεγκτές της, KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε., την έκδοση
Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού για το 2017 βάσει των διατάξεων του άρθρου 65Α παρ. 1 του
Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη.
Κατά το έτος 2017 η Εταιρεία εξέτασε τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 15 και ΔΠΧΑ
9 στις Χρηματοοικονομικές της Καταστάσεις και δεν υπάρχει ουσιώδης ποσοτική επίδραση. Επίσης, η
Εταιρεία έχει λάβει σειρά μέτρων με σκοπό την εφαρμογή των νέων Ευρωπαϊκών διατάξεων
προστασίας των προσωπικών δεδομένων (GDPR).
Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας ανήλθε κατά το 2017 σε Ευρώ 41.284 χιλ. έναντι Ευρώ 40.324 χιλ.
για το 2016. Η Εταιρεία μας κατέγραψε κατά το 2017 κέρδη προ φόρων ύψους Ευρώ 1.103 χιλ. έναντι
κερδών ύψους Ευρώ 2.387 χιλ. για το 2016.

2.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Για το 2018 η Διοίκηση προβλέπει αύξηση του κύκλου εργασιών στο επίπεδο των Ευρώ 45.000 χιλ. με
αντίστοιχη αύξηση της κερδοφορίας στο επίπεδο των Ευρώ 1.500 χιλ.
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3.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ

Α.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Στις 31 Δεκεμβρίου 2017, το σύνολο ενεργητικού της Εταιρείας ανήλθε σε Ευρώ 38.856 χιλ. έναντι
Ευρώ 41.365 χιλ. στις 31 Δεκεμβρίου 2016 και κατανέμεται ως εξής:
σε χιλ. Ευρώ
Περιγραφή
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
ΣΥΝΟΛΟ

31.12.2017
4.401
34.455
38.856

%
11,33%
88,67%
100,00%

31.12.2016
4.267
37.098
41.365

%
10,31%
89,69%
100,00%

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Περιλαμβάνει τα κάτωθι:
1. ΠΑΓΙO ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
1.

Οικόπεδο στηv Α' Ζώvη ΒI.ΠΕ Θεσσσαλοvίκης-Σίνδου, συνολικής αξίας κτήσης ποσού Ευρώ
111 χιλ.,

2.

Γραφεία στο οικόπεδο της ΒIΠΕΘ, έργα διαμόρφωσης τους και τεχνικά έργα εξυπηρέτησης
μεταφορών στη ΒIΠΕΘ αναπόσβεστης αξίας ποσού Ευρώ 457 χιλ. καθώς και έργα διαμόρφωσης
στο Μαρούσι αναπόσβεστης αξίας ποσού Ευρώ 163 χιλ.

3.

Μηχανήματα και έπιπλα & λοιπό εξοπλισμό, αναπόσβεστης αξίας ποσού Ευρώ 283 χιλ. Ευρώ
και Ευρώ 205 χιλ., αντίστοιχα.

4.

Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση συνολικής αξίας ποσού Ευρώ 202 χιλ.

2. ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση ποσού Ευρώ 2.897 χιλ.
3. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Περιλαμβάνει εγγυήσεις ενοικίων ποσού Ευρώ 84 χιλ.

ΚΥΚΛOΦOΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Περιλαμβάνει τα κάτωθι:
1.

Αποθέματα, που αφορούν εμπορεύματα αξίας Ευρώ 6.673 χιλ., προϊόντα αξίας Ευρώ 2.266 χιλ.
και πρώτες & βοηθητικές ύλες και υλικά συσκευασίας αξίας Ευρώ 960 χιλ.. Το κόστος των
αποθεμάτων προσδιορίστηκε χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του μέσου σταθμικού όρου
(weighted average) και δεν υπερβαίνει την καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία κατά την ημερομηνία
της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης. Η Εταιρεία έχει σχηματισμένη πρόβλεψη ποσού
Ευρώ 218 χιλ., που αφορά ακατάλληλα αποθέματα προς καταστροφή.
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2.

3.

Β.

Απαιτήσεις συνολικής αξίας Ευρώ 10.225 χιλ., βραχυπρόθεσμης λήξης, που περιλαμβάνουν:
•

Εμπορικές απαιτήσεις ποσού Ευρώ 9.649 χιλ.,

•

Προκαταβολές ποσού Ευρώ 2 χιλ.,

•

Χρεωστικά υπόλοιπα προμηθευτών ποσού Ευρώ 8 χιλ.,

•

Έξοδα επομένων χρήσεων ποσού Ευρώ 258 χιλ.,

•

Απαιτήσεις από ΦΠΑ ποσού Ευρώ 295 χιλ.

•

Απαιτήσεις από λοιπούς παρακρατούμενους φόρους ποσού Ευρώ 13 χιλ.

Διαθέσιμα Ευρώ 14.549 χιλ., που αφορούν καταθέσεις όψεως σε: HSBC, ALPHA, ΠΕΙΡΑΙΩΣ
και DEUTCHE Bank, ποσών Ευρώ 13.713 χιλ., Ευρώ 93 χιλ., Ευρώ 27 χιλ. και Ευρώ 716 χιλ.
αντίστοιχα.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ

ΜΕΤOΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙO

Ανέρχεται σε Ευρώ 8.798.584,90 και κατά την 31 Δεκεμβρίου 2017 ήταν διαιρεμέvo σε 3.002.930
ανώνυμες μετοχές αξίας Ευρώ 2,93 εκάστη κατεχόμενες από την BASF SOCIETAS EUROPAEA, με
έδρα τη Γερμανία.
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Περιλαμβάνουν προβλέψεις για παροχές σε εργαζόμενους ποσού Ευρώ 3.167 χιλ.
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ ΠΡOΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Περιλαμβάνουν τα υπόλοιπα δανείων, πλέον δουλευμένων τόκων, που είχε συνάψει η Εταιρεία με την
μητρική της, ποσού Ευρώ 21 χιλ.
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Περιλαμβάνουν υποχρεώσεις από εμπορικές συναλλαγές ποσού Ευρώ 25.055 χιλ., υποχρεώσεις σε
φορείς κοινωνικής ασφάλισης ποσού Ευρώ 176 χιλ., πιστωτικά υπόλοιπα πελατών ποσού Ευρώ 526
χιλ., πιστωτές διάφοροι ποσού Ευρώ 164 χιλ. και δουλευμένα έξοδα ποσού Ευρώ 547 χιλ.
ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

Οι λοιπές βραχυπρόθεσμες προβλέψεις της Εταιρείας ποσού Ευρώ 101 χιλ. αφορούν υποχρεώσεις της
Εταιρείας που προκύπτουν από την διακοπή λειτουργίας της δραστηριότητας του κλάδου εμπορίας και
παραγωγής χημικών κατασκευών.
4.

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της Εταιρείας για τις χρήσεις 2017 και 2016 έχουν ως εξής:
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ
1. Αναλογία κεφαλαίων σε κυκλοφοριακό ενεργητικό
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Σύνολο ενεργητικού

31.12.2017
34.454.646,04
38.855.854,59

=

88,67%

31.12.2016
37.098.290,30
41.364.957,32

=

89,69%

=

23,34%

=

81,07%

=

121,81%

=

28,17%

2. Οικονομική αυτάρκεια
Ίδια κεφάλαια
Σύνολο υποχρεώσεων

31.12.2017
8.615.780,33
30.240.074,26

=

28,49%

31.12.2016
7.828.701,27
33.536.256,05

3. Δανειακή εξάρτηση
Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο παθητικού

31.12.2017
30.240.074,26
38.855.854,59

=

77,83%

31.12.2016
33.536.256,05
41.364.957,32

4. Δυνατότητα κάλυψης βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων από κυκλοφορούν ενεργητικό
31.12.2017
31.12.2016
Κυκλοφορούν ενεργητικό
34.454.646,04
37.098.290,30
= 127,26%
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
27.073.389,26
30.457.047,05
ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
1. Μικτό κέρδος επί των πωλήσεων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)
Μικτά αποτελέσματα
Καθαρές πωλήσεις

31.12.2017
11.558.635,87
41.284.928,29

=

28,00%

31.12.2016
11.360.868,34
40.323.614,08

ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

5.

Τα ακίνητα της Εταιρείας αφορούν τα κάτωθι:
•
•

6.

Οικόπεδο στηv Α' Ζώvη ΒI.ΠΕ Θεσσσαλοvίκης-Σίνδου,
Γραφεία στο οικόπεδο της ΒIΠΕΘ, έργα διαμόρφωσης τους και τεχνικά έργα εξυπηρέτησης
μεταφορών στη ΒIΠΕΘ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Αφορούν εργοστάσιο στην Α΄Ζώνη της ΒΙ.ΠΕ Θεσσαλονίκης-Σίνδου.
7.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Το σύνολο σχεδόν των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας είναι σε Ευρώ με αποτέλεσμα η
έκθεσή της σε συναλλαγματικό κίνδυνο να είναι σχεδόν μηδενική.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ
Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2017 οι έντοκες υποχρεώσεις κυμαινόμενου επιτοκίου της Εταιρείας
ανέρχονταν σε Ευρώ 21 χιλ. και οφείλονται σε εταιρείες του διεθνούς ομίλου, γεγονός που καθιστά τον
κίνδυνο ταμιακών ροών μη σημαντικό.
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ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Η Εταιρεία δεν έχει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου, καθώς οι χονδρικές πωλήσεις
γίνονται κατόπιν ελέγχου φερεγγυότητας των πελατών.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ
Διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα μέσω της δυνατότητας δανεισμού από εταιρείες του διεθνούς ομίλου.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ο κίνδυνος μακροοικονομικού και επιχειρησιακού περιβάλλοντος είναι ο κίνδυνος που προκύπτει από
εξωγενείς παράγοντες του κοινωνικοοικονομικού κυρίως περιβάλλοντος, οι οποίοι ενδέχεται να
επηρεάσουν αρνητικά τον κύκλο εργασιών της Εταιρείας. Οι εξελίξεις κατά την διάρκεια του 2017 και
η αβεβαιότητα που σχετίζεται με τις συνθήκες που θα επικρατήσουν κατά την περίοδο μετά την
ολοκλήρωση του προγράμματος στήριξης της Ελλάδας το 2018, διατηρούν το μακροοικονομικό και
χρηματοοικονομικό περιβάλλον στη χώρα ευμετάβλητο, καίτοι καταγράφεται μεγαλύτερη αισιοδοξία
σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Λαμβάνοντας υπ’όψη τη φύση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας
και τη χρηματοοικονομική κατάσταση τυχόν αρνητικές εξελίξεις στην ελληνική οικονομία δεν
αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά την ομαλή λειτουργία της. Παρ’ όλα αυτά, η Εταιρεία
παρακολουθεί με προσοχή τις εξελίξεις στην εγχώρια αγορά και εφαρμόζει έγκαιρα διορθωτικές
κινήσεις όπου αυτό απαιτείται προκειμένου να μειώσει τον κίνδυνο αυτό.
ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ

8.

Δεν υπάρχουν.
ΙΔΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

9.

Δεν κατέχονται ίδιες μετοχές.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

10.

Δεν υπάρχουν.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

11.

Α) Πραγματικές και δυνητικές επιπτώσεις της οντότητας στο περιβάλλον
Διαχειριζόμαστε όλες τις πτυχές των δραστηριοτήτων μας, έτσι ώστε να παρέχουμε υψηλό επίπεδο
προστασίας για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων και των συνεργατών, των πελατών και
του κοινού, καθώς και για το περιβάλλον. Δεσμευόμαστε για τη διασφάλιση της αειφόρου ανάπτυξης
και της συνεχούς βελτίωσης, τηρώντας τα κατωτέρω:
•

Αποδίδουμε τη μέγιστη σημασία στο περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια, τα οποία θα
αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της συνολικής επιχειρησιακής στρατηγικής μας.

•

Η συμμετοχή και η δέσμευση των εργαζομένων και των συνεργατών μας είναι ουσιαστικής
σημασίας για την επίτευξη των στόχων μας. Υλοποιούμε επικοινωνιακά και εκπαιδευτικά
προγράμματα για την επίτευξη αυτής της συμμετοχής και δέσμευσης.

•

Αξιολογούμε και διαχειριζόμαστε τους κινδύνους που σχετίζονται με τις διαδικασίες και τα
προϊόντα μας. Η ασφάλεια, η υγεία του προσωπικού και η προστασία του περιβάλλοντος
λαμβάνονται υπόψη σε οποιαδήποτε αλλαγή της εγκατάστασης ή των βιομηχανικών
δραστηριοτήτων.
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•

Μεριμνούμε για τη διατήρηση των φυσικών πόρων και τη μείωση των αποβλήτων σε όλες τις
δραστηριότητές μας. Παρακολουθούμε την ενεργειακή κατανάλωση και διαχειριζόμαστε τα
υγρά απόβλητα σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές.

•

Μετράμε την απόδοσή μας σε θέματα ασφάλειας, υγείας και περιβάλλοντος και αναφέρουμε
την πρόοδό μας στους αρμόδιους φορείς, αφουγκραζόμαστε τις ενδεδειγμένες κοινότητες και
ερχόμαστε σε διάλογο μαζί τους για τις δραστηριότητές μας και τα προϊόντα μας.

•

Εφαρμόζουμε το πρόγραμμα Υπεύθυνης Φροντίδας της BASF (RCMS), το οποίο είναι σε
συμφωνία με τις αρχές της Υπεύθυνης Φροντίδας.

Β) Γνωστοποίηση σχετικά με τις διαδικασίες που εφαρμόζει η οντότητα για την πρόληψη και τον έλεγχο
της ρύπανσης και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από παράγοντες όπως: ενεργειακή χρήση, άμεση
και έμμεση έκκληση ατμοσφαιρικών ρύπων, προστασία της βιοποικιλότητας και των υδάτινων πόρων,
διαχείριση αποβλήτων, περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη μεταφορά ή από τη χρήση και τη διάθεση
των προϊόντων και των υπηρεσιών
Η Εταιρεία είναι πιστοποιημένη κατά EMAS και ISO 14001. Η ετήσια περιβαλλοντική δήλωση της
εγκατάστασης παραγωγής και αποθήκευσης της εταιρείας αναρτάται στον ιστότοπο του ΥΠΕΚΑ,
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=529.
Γ) Αναφορά στην ανάπτυξη των πράσινων προϊόντων και υπηρεσιών εφόσον υπάρχουν
Η επιχείρηση δεν παράγει πράσινα προϊόντα.
12.

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

α) Πολιτική διαφοροποίησης και ίσων ευκαιριών (ανεξαρτήτως φύλλου, θρησκείας, μειονεκτικότητας
ή και άλλων πτυχών)
Η προώθηση των ίσων ευκαιριών και η προστασία της διαφορετικότητας αποτελούν βασικές αρχές της
Εταιρείας. Η Διοίκηση της Εταιρείας δεν κάνει διακρίσεις στην πρόσληψη/ επιλογή, στις αποδοχές,
στην εκπαίδευση, την ανάθεση εργασιακών καθηκόντων ή σε οποιεσδήποτε λοιπές εργασιακές
δραστηριότητες. Οι παράγοντες που αποκλειστικά λαμβάνονται υπόψη είναι η εμπειρία, η
προσωπικότητα, η θεωρητική κατάρτιση, τα προσόντα, η αποδοτικότητα και οι ικανότητες του ατόμου.
Η Εταιρεία παροτρύνει και συνιστά σε όλους τους εργαζομένους αυτής να σέβονται τη διαφορετικότητα
κάθε υπαλλήλου ή προμηθευτή ή πελάτη της Εταιρείας και να μην αποδέχονται οποιαδήποτε
συμπεριφορά που ενδέχεται να δημιουργεί διακρίσεις οποιασδήποτε μορφής. Η πολιτική της Εταιρείας,
στον τομέα αυτό, στηρίζεται στις Κατευθυντήριες Αρχές του ΟΟΣΑ ή του Διεθνούς Οργανισμού
Εργασίας (ILO).
Η Εταιρεία το 2017 απασχόλησε 84 εργαζομένους διαφορετικών φύλων και ηλικιών και πάγια πολιτική
της Εταιρείας είναι η παροχή ίσων ευκαιριών στους εργαζόμενους, ανεξαρτήτως φύλλου, θρησκείας,
μειονεκτικότητας ή και άλλων πτυχών . Οι σχέσεις της Εταιρείας με το προσωπικό της είναι άριστες
και δεν παρουσιάζονται εργασιακά προβλήματα.
β) Σεβασμός των δικαιωμάτων των εργαζόμενων και συνδικαλιστική ελευθερία.
Η Εταιρεία σέβεται τα δικαιώματα των εργαζομένων και τηρεί την εργατική Νομοθεσία. Στην χρήση
2017, κανένα όργανο ελέγχου δεν καταλόγισε παραβάσεις της εργατικής Νομοθεσίας. Στην Εταιρεία
δεν υπάρχει σωματείο των εργαζομένων.
γ) Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία
Η Εταιρεία απασχολεί ιατρό εργασίας και τεχνικό ασφαλείας. H εγκατάσταση παραγωγής και
αποθήκευσης της εταιρείας είναι πιστοποιημένη κατά OHSAS 18001. Σε συμμόρφωση με την πολιτική
προστασίας της υγείας, η BASF HELLAS AE προστατεύει τη ζωή, την υγεία και την ασφάλεια των
εργαζομένων . Η Εταιρεία έχει αναλάβει δέσμευση να εξασφαλίσει την υγεία και την ευημερία του
προσωπικού της και έχει υιοθετήσει μια προσέγγιση προαγωγής καλής υγείας.
δ) Συστήματα εκπαίδευσης, τρόπος προαγωγών κτλ.
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Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος για την χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2017
(ποσά σε ΕΥΡΩ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

Σημ.

01.01 31.12.2017

01.01 31.12.2016

Κύκλος εργασιών

4

41.284.928,29

40.323.614,08

Κόστος πωληθέντων

5

-29.726.292,42

-28.962.745,74

Μικτό κέρδος

11.558.635,87

11.360.868,34

Έξοδα διάθεσης

5

-9.552.440,59

-8.633.212,82

Έξοδα διοίκησης

5

-1.078.275,99

-1.175.963,69

Λοιπά κέρδη/ (Ζημιές) (καθαρά)

6

196.141,60

863.402,95

1.124.060,89

2.415.094,78

Λειτουργικό κέρδος
Χρηματοοικονομικά έξοδα

7

Κέρδος προ φόρων
Φόρος εισοδήματος

8

Κέρδος περιόδου μετά από φόρους

-20.922,99

-28.017,96

1.103.137,90

2.387.076,82

-407.682,92

-77.214,42

695.454,98

2.309.862,40

Λοιπά Συνολικά Έσοδα
Μη μετακυλιόμενα στα αποτελέσματα
Αναλογιστικά κέρδη και ζημίες από προγράμματα καθορισμένων παροχών
(αποζημίωση προσωπικού)

18

129.048,00

-440.851,00

Φόρος εισοδήματος που σχετίζεται με στοιχεία του συνολικού εισοδήματος

11

-37.423,92

127.846,79

91.624,08

-313.004,21

787.079,06

1.996.858,19

Σύνολο
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

Οι επισυναπτόμενες Σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 15 έως 45 αποτελούν αναπόσπαστο
μέρος αυτών των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.
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Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης 31 Δεκεμβρίου 2017
(ποσά σε ΕΥΡΩ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μακροπρόθεσμο Ενεργητικό

Σημ.

31.12.2017

31.12.2016

9

1.420.746,34

1.243.384,75

Λοιπά άϋλα περιουσιακά στοιχεία

10

0,00

6.500,00

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις

11

2.896.777,42

2.924.202,21

Μακροπρόθεσμες λοιπές απαιτήσεις

12

83.684,79

92.580,06

4.401.208,55

4.266.667,02

Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία

Σύνολο μακροπρόθεσμου ενεργητικού
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Αποθέματα

13

9.681.079,91

11.663.136,21

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις

12

9.916.511,52

8.056.656,51

Τρέχουσα φορολογική απαίτηση

14

308.439,08

840.965,58

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών

15

14.548.615,53

16.537.532,00

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού

34.454.646,04

37.098.290,30

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

38.855.854,59

41.364.957,32

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο

16

8.798.584,90

8.798.584,90

Λοιπά αποθεματικά

17

7.924.267,47

7.924.267,47

-8.107.072,04

-8.894.151,10

8.615.780,33

7.828.701,27

3.166.685,00

3.079.209,00

3.166.685,00

3.079.209,00

Ζημιές εις νέο
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους

18

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις

19

26.468.001,91

30.167.729,06

Βραχυπρόθεσμα δάνεια (συνδεδεμένα μέρη)

20

21.047,61

3.609,67

Τρέχουσα φορολογική υποχρέωση

21

483.025,06

134.949,15

Λοιπές βραχυπρόθεσμες προβλέψεις

22

101.314,68

150.759,17

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων

27.073.389,26

30.457.047,05

Σύνολο υποχρεώσεων
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

30.240.074,26
38.855.854,59

33.536.256,05
41.364.957,32

Οι επισυναπτόμενες Σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 15 έως 45 αποτελούν αναπόσπαστο
μέρος αυτών των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.
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Κατάσταση μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2017
(ποσά σε ΕΥΡΩ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

ΜΕΤΟΧΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ

ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΑ
ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ)

ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ
ΝΕΟΝ

ΣΥΝΟΛΟ

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 01.01.2016

8.798.584,90

7.924.267,47

-115.568,20

-10.775.441,09

5.831.843,08

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου
01.01.2016 - 31.12.2016
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 31.12.2016

0,00
8.798.584,90

0,00
7.924.267,47

-313.004,21
-428.572,41

2.309.862,40
-8.465.578,69

1.996.858,19
7.828.701,27

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 01.01.2017

8.798.584,90

7.924.267,47

-428.572,41

-8.465.578,69

7.828.701,27

0,00

0,00

91.624,08

695.454,98

787.079,06

8.798.584,90

7.924.267,47

-336.948,33

-7.770.123,71

8.615.780,33

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου
01.01.2017 - 31.12.2017
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 31.12.2017

Οι επισυναπτόμενες Σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 15 έως 45 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.
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Κατάσταση ταμιακών ροών για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2017
(ποσά σε ΕΥΡΩ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)
Σημείωση

Κέρδη προ φόρων

01.01 31.12.2017

01.01 31.12.2016

1.103.137,90

2.387.076,82

Προσαρμογές:
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων

9

127.144,57

115.303,86

Αποσβέσεις αΰλων περιουσιακών στοιχείων

10

6.500,00

31.270,00

Προβλέψεις

372.084,56

218.311,28

-300,00

-332.221,07

20.922,99

28.017,96

1.629.490,02

2.447.758,85

(Αύξηση)/ μείωση αποθεμάτων

1.982.056,30

-2.696.752,97

(Αύξηση) /μείωση απαιτήσεων

-1.473.993,80

47.380,30

Αύξηση /(μείωση) υποχρεώσεων

-3.769.333,29

3.900.402,58

-49.444,49

-10.556,28

-3.310.715,28

1.240.473,63

-1.681.225,26

3.688.232,48

-21.058,13

-28.167,43

(Κέρδη)/Ζημίες από την πώληση ενσωμάτων παγίων
Χρηματοοικονομικό κόστος (καθαρό)

7

Μεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης

Μείωση λοιπών προβλέψεων

Πληρωθέντες τόκοι
Πληρωθείς φόρος εισοδήματος
Ταμιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

0,00

-45.471,61

-1.702.283,39

3.614.593,44

Ταμιακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων παγίων και αΰλων περιουσιακών στοιχείων

-304.506,16

-179.908,59

Εισροές από την πώληση ενσώματων παγίων

9-10

300,00

336.940,84

Τόκοι εισπραχθέντες

135,14

149,47

-304.071,02

157.181,72

3.330.820,31

3.328.630,14

-3.314.519,12

-3.525.048,81

1.136,75

966,29

17.437,94

-195.452,38

-1.988.916,47

3.576.322,78

Ταμιακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Ταμιακές ροές από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες
Εισροές δανείων

20

Πληρωμές δανείων
Τόκοι περιόδου
Ταμιακές ροές από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες
Καθαρή (μείωση) / αύξηση στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
αυτών
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών στην αρχή της χρήσης

15

16.537.532,00

12.961.209,22

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών στο τέλος της χρήσης

15

14.548.615,53

16.537.532,00

Οι επισυναπτόμενες Σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 15 έως 45 αποτελούν αναπόσπαστο
μέρος αυτών των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.
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1. Γενικές πληροφορίες
Η Εταιρεία BASF ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ είναι ανώνυμη εταιρεία εγγεγραμμένη στην Ελλάδα και
δραστηριοποιείται στον κλάδο των προϊόντων φυτοπροστασίας και των χημικών κατασκευών. Η έδρα
της Εταιρείας βρίσκεται στο Δήμο Αμαρουσίου στην οδό Παραδείσου 2. H Εταιρεία έχει αριθμό
ΓΕ.ΜΗ 000290901000 και ο δικτυακός τόπος της είναι www.agro.basf.gr. Οι λοιπές εγκαταστάσεις της
βρίσκονται:
1. Eργοστάσιο στην Α΄Ζώνη της ΒΙ.ΠΕ Θεσσαλονίκης-Σίνδου
Η BASF ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ είναι θυγατρική εταιρεία της αλλοδαπής BASF SE με έδρα την Γερμανία και
περιλαμβάνεται στις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της με την μέθοδο της ολικής
ενοποίησης.

2. Βάση Σύνταξης των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
(α) Πλαίσιο Κατάρτισης
Οι παρούσες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση τα Δ.Π.Χ.Α. που έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ήταν σε υποχρεωτική ισχύ την 31.12.2017. Οι ετήσιες
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2017 καταρτίστηκαν με βάση τις ίδιες λογιστικές
πολιτικές και μεθόδους υπολογισμών που ακολουθήθηκαν για την κατάρτιση και παρουσίαση των
Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2016.
(β) Βάση Αποτίμησης
Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις έχουν καταρτισθεί με βάση την αρχή του δουλευμένου και το
κόστος κτήσης. Δεν υπάρχουν αντικειμενικές ενδείξεις που να θέτουν σε αμφιβολία την αρχή της
συνέχισης της δραστηριότητας της Εταιρείας.
(γ) Λειτουργικό νόμισμα και παρουσίαση
Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις εκφράζονται σε Ευρώ, που αποτελεί το λειτουργικό νόμισμα της
Εταιρείας.
(δ) Εφαρμογή Εκτιμήσεων και Κρίσεων
Η σύνταξη των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων προϋποθέτει την άσκηση κρίσης και την
διενέργεια εκτιμήσεων από την Διοίκηση, τα οποία επηρεάζουν την εφαρμογή των λογιστικών
πολιτικών, τα αναγνωριζόμενα ποσά των εσόδων, εξόδων, περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και
γνωστοποιήσεων. Αυτές οι εκτιμήσεις και παραδοχές βασίζονται στην εμπειρία του παρελθόντος και
σε λοιπούς παράγοντες που θεωρείται ότι είναι εύλογα για τις περιστάσεις. Τα πραγματικά γεγονότα
όμως, μπορεί να διαφέρουν από αυτές τις εκτιμήσεις. Οι εκτιμήσεις και οι σχετικές παραδοχές
επανεκτιμώνται σε συνεχή βάση.
Οι αναθεωρήσεις των λογιστικών εκτιμήσεων αναγνωρίζονται στην περίοδο στην οποία αναθεωρούνται
αν αφορούν μόνο εκείνη την περίοδο, ή στην περίοδο της αναθεώρησης και στις μελλοντικές περιόδους,

15

BASF ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
αν η αναθεώρηση επηρεάζει και την τρέχουσα και τις μελλοντικές περιόδους. Οι λογιστικές εκτιμήσεις
γίνονται και επηρεάζουν, τα ενσώματα πάγια, την απομείωση των απαιτήσεων και τις προβλέψεις.
Ιδιαίτερη πληροφόρηση σχετικά με τις περιοχές στις οποίες υπάρχει αβεβαιότητα εκτιμήσεων και
κρίσιμες αποφάσεις όσον αφορά στην εφαρμογή λογιστικών πολιτικών με σημαντική επίδραση στα
ποσά που καταχωρούνται στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις περιγράφονται στις ακόλουθες
σημειώσεις:
•

Σημείωση 8 και 11 – Αναβαλλόμενη φορολογία και Φόρος εισοδήματος

•

Σημείωση 18 – Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού

3. Βασικές Λογιστικές Πολιτικές
3.1 Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ
που είναι το νόμισμα της Εταιρείας (λειτουργικό νόμισμα).
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας αποτιμώνται
στο λειτουργικό νόμισμα.
Οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα της
Εταιρείας με την ισοτιμία κλεισίματος της ημερομηνίας συναλλαγών. Κατά την ημερομηνία συντάξεως
των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων τα νομισματικά στοιχεία σε ξένο νόμισμα του Ενεργητικού
και των Υποχρεώσεων αποτιμώνται στις τιμές κλεισίματος της ημερομηνίας αυτής. Οι
συναλλαγματικές διαφορές κέρδη ή ζημίες που προκύπτουν καταχωρούνται στην Κατάσταση
Συνολικού Εισοδήματος.

3.2 Πωλήσεις αγαθών
Οι πωλήσεις αγαθών αντιπροσωπεύουν τις πωλήσεις αγαθών και παροχής υπηρεσιών σε τρίτους,
καθαρές από εκπτώσεις και φόρους επί πωλήσεων. Οι πωλήσεις αναγνωρίζονται ως έσοδα κατά τον
χρόνο που οι σημαντικοί κίνδυνοι και οι ανταμοιβές της ιδιοκτησίας των αγαθών μεταφέρονται στον
αγοραστή, γεγονός που συνήθως λαμβάνει χώρα κατά την φόρτωση.

3.3 Καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος
Το κονδύλι αυτό περιλαμβάνει το χρηματοοικονομικό κόστος των δανείων και τα χρηματοοικονομικά
έσοδα που αποκτώνται από επενδύσεις και πωλήσεις με πίστωση.
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3.4 Φόροι
(α) Τρέχων φόρος εισοδήματος
Περιλαμβάνει τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει με βάση τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας
φορολογικής νομοθεσίας και τον φόρο εισοδήματος και τις προσαυξήσεις που προκύπτουν από τον
φορολογικό έλεγχο. Οι διαφορές του φορολογικού ελέγχου, αναγνωρίζονται στην Κατάσταση
Συνολικού Εισοδήματος της χρήσεως κατά την οποία βεβαιώνονται από τις φορολογικές αρχές και
γίνονται αποδεκτές από την Εταιρεία.
(β) Αναβαλλόμενος φόρος
Ο αναβαλλόμενος φόρος προσδιορίζεται με βάση τις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν μεταξύ
φορολογικής βάσης και λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων. Ο
αναβαλλόμενος φόρος προσδιορίζεται βάσει της μεθόδου της υποχρέωσης του Ισολογισμού, με τους
φορολογικούς συντελεστές που αναμένεται να ισχύουν κατά τον χρόνο αναστροφής των προσωρινών
διαφορών. Τυχόν μεταβολές στους φορολογικούς συντελεστές αναγνωρίζονται στην Κατάσταση
Συνολικού Εισοδήματος, εκτός και αν σχετίζονται με στοιχεία που αναγνωρίζονται κατ’ ευθείαν στα
Ίδια Κεφάλαια. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται για όλες τις
φορολογητέες προσωρινές διαφορές. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για
όλες τις εκπεστέες προσωρινές διαφορές, με την προϋπόθεση ότι είναι πιθανό ότι θα υπάρξει επαρκές
μελλοντικό φορολογητέο εισόδημα έναντι του οποίου θα χρησιμοποιηθούν.

3.5 Κυκλοφορούντα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Τα κυκλοφορούντα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν τα Ταμειακά Διαθέσιμα
και τα Ισοδύναμα αυτών καθώς και τις Απαιτήσεις. Οι Απαιτήσεις επιμετρώνται στο κόστος κτήσεως
μειωμένες με τις προβλέψεις για επισφάλειες.
Τα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών περιλαμβάνουν τα μετρητά στο ταμείο, τις καταθέσεις
όψεως και τις βραχυπρόθεσμες μέχρι τριών μηνών επενδύσεις υψηλής ρευστοποίησης και αμελητέου
κινδύνου.

3.6 Αποθέματα
Τα υλικά και τα εμπορεύματα επιμετρώνται στο κόστος κτήσης. Η παραγωγή σε εξέλιξη και τα
ιδιοπαραγόμενα αποθέματα (προϊόντα) επιμετρώνται με βάση το κόστος παραγωγής τους. Το κόστος
παραγωγής περιλαμβάνει τα άμεσα παραγωγικά κόστη και μία κατάλληλη αναλογία των γενικών
δαπανών παραγωγής και των αποσβέσεων των εργοστασίων.
Το κόστος κτήσεως των αποθεμάτων προσδιορίζεται με την μέθοδο μέσου σταθμικού κόστους. Όταν
το κόστος κτήσεως των αποθεμάτων υπερβαίνει την καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία τους αναγνωρίζεται
ζημία ίση με την διαφορά.
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3.7 Προκαταβολές και δουλευμένα έσοδα
Οι προκαταβολές και τα δουλευμένα έσοδα περιλαμβάνουν πληρωμές που γίνονται για το επόμενο έτος
και αναγνώριση εσόδων του τρέχοντος έτους τα οποία θα εισπραχθούν στο επόμενο.

3.8 Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία
Τα ενσώματα πάγια εμφανίζονται στο ιστορικό κόστος κτήσεως. Οι αποσβέσεις γίνονται στα συστατικά
τμήματα των ενσωμάτων παγίων τα οποία έχουν όμοιες ωφέλιμες ζωές με την χρήση της σταθερής
μεθόδου απόσβεσης, έτσι ώστε να αποσβεσθεί το κόστος κτήσεως μέχρι την υπολειμματική αξία στην
διάρκεια της ωφέλιμης ζωής. Οι υπολειμματικές αξίες ανέρχονται στο 30% για τα γραφεία διοίκησης,
στο 20% για τα κέντρα διανομής και σε 0 για τα υπόλοιπα στοιχεία. Οι ωφέλιμες ζωές έχουν ως εξής:
Κτίρια

20 - 25 χρόνια

Μηχανολογικές εξοπλισμός

7 - 10 χρόνια

Έπιπλα, σκεύη, λοιπός εξοπλισμός

3 - 10 χρόνια

Οχήματα

5

χρόνια

Η γη δεν αποσβένεται. Οι ωφέλιμες ζωές και οι υπολειμματικές αξίες επανεξετάζονται ετησίως. Η
επανεξέταση αυτή λαμβάνει υπόψη της την αξία, την φύση των στοιχείων, την προτιθέμενη χρήση τους
και την εξέλιξη της τεχνολογίας.
Η απόσβεση των ενσωμάτων παγίων κατανέμεται στις κατηγορίες των εξόδων τα οποία παρουσιάζονται
κατά λειτουργία στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος .
Οι βελτιώσεις σε ακίνητα τρίτων κεφαλαιοποιούνται και αποσβένονται με βάση τον χρόνο της
μίσθωσης.

3.9 Μισθώσεις
Οι μισθώσεις αποτελούν λειτουργικές μισθώσεις και δεν αναγνωρίζονται στην Κατάσταση
Χρηματοοικονομικής Θέσης της Εταιρείας.
Οι πληρωμές που πραγματοποιούνται για λειτουργικές μισθώσεις αναγνωρίζονται στην Κατάσταση
Συνολικού Εισοδήματος με βάση τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. Τα κίνητρα
εκμισθώσεως που λαμβάνονται αναγνωρίζονται ως αναπόσπαστο μέρος της συνολικής δαπάνης
μίσθωσης κατά τη διάρκεια της μίσθωσης.

3.10 Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων
Τα μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία πλην των αποθεμάτων και των αναβαλλόμενων
φορολογικών απαιτήσεων επανεξετάζονται σε κάθε ημερομηνία σύνταξης των Χρηματοοικονομικών
Καταστάσεων για ενδείξεις πιθανής απομείωσης της αξίας τους.
Τα στοιχεία που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιμη ζωή και δεν υπόκεινται σε απόσβεση ελέγχονται για
απομείωση ετησίως. Τα αποσβενόμενα περιουσιακά στοιχεία ελέγχονται για απομείωση όταν υπάρχουν
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ενδείξεις ή γεγονότα που υποδεικνύουν ότι η λογιστική αξία τους ενδέχεται να μην είναι ανακτήσιμη.
Ζημιές απομείωσης αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος όταν η λογιστική αξία
ενός περιουσιακού στοιχείου είναι μεγαλύτερη από την ανακτήσιμη αξία του. Η ανακτήσιμη αξία είναι
η μεγαλύτερη, μεταξύ της εύλογης αξίας μειωμένης κατά τα απαιτούμενα κόστη ρευστοποίησης και της
αξίας χρήσεως. Για σκοπούς εκτίμησης της ύπαρξης απομείωσης, τα περιουσιακά στοιχεία
ομαδοποιούνται στα χαμηλότερα επίπεδα στα οποία παράγονται ανεξάρτητες ταμιακές ροές (ένταξη σε
μονάδες δημιουργίας ταμιακών ροών). Τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία έχουν υποστεί απομείωση
της αξίας τους, εξετάζονται σε ετήσια βάση για σκοπούς τυχόν αναστροφής της ζημιάς απομείωσης.

3.11 Μη κυκλοφορούντα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Τα μη κυκλοφορούντα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν τις μακροπρόθεσμες
εμπορικές απαιτήσεις καθώς και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις. Οι μακροπρόθεσμες εμπορικές
απαιτήσεις, ομοίως, επιμετρώνται στο αποσβέσιμο κόστος κτήσης, με την μέθοδο του αποτελεσματικού
επιτοκίου και υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους όταν υπάρχουν ενδείξεις.

3.12 Βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Οι βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις παρακολουθούνται στο αποσβέσιμο κόστος με
την μέθοδο του αποτελεσματικού επιτοκίου. Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις περιλαμβάνουν τις
υποχρεώσεις που λήγουν μέχρι το τέλος της επόμενης χρήσης.

3.13 Προβλέψεις
Οι προβλέψεις περιλαμβάνουν υποχρεώσεις αβέβαιου χρόνου ή ποσού που προκύπτουν από δικαστικές
διεκδικήσεις τρίτων και λοιπούς κινδύνους και άλλες συμβατικές υποχρεώσεις αν υπάρχουν κατά την
ημερομηνία της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης. Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν
υπάρχει νομική ή τεκμαιρόμενη δέσμευση που προκύπτει από γεγονός του παρελθόντος και αναμένεται
εκροή πόρων αξιόπιστα προσδιοριζόμενη. Οι δεσμεύσεις για δικαστικές διεκδικήσεις τρίτων και
λοιπούς κινδύνους, αντικατοπτρίζουν τις εκτιμήσεις της διοίκησης για το αποτέλεσμα, με βάση τα
γνωστά κατά την ημερομηνία κατάρτισης της Χρηματοοικονομικής Θέσης γεγονότα.

3.14 Παροχές σε εργαζόμενους
(α) Βραχυπρόθεσμες παροχές
Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς το προσωπικό σε χρήμα και σε είδος καταχωρούνται ως έξοδο όταν
καθίσταται δουλευμένες.
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(β) Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία
Οι παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαμβάνουν τόσο προγράμματα καθορισμένων
εισφορών όσο και προγράμματα καθορισμένων παροχών. Το δουλευμένο κόστος των προγραμμάτων
καθορισμένων εισφορών καταχωρείται ως έξοδο στην περίοδο που αφορά.
Η υποχρέωση που καταχωρείται στην Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης για τα προγράμματα
καθορισμένων παροχών είναι η παρούσα αξία της δέσμευσης για την καθορισμένη παροχή. Η δέσμευση
της καθορισμένης παροχής υπολογίζεται ετησίως αναλογιστικά με την χρήση της μεθόδου της
προβεβλημένης πιστωτικής μονάδος (projected unit credit method). Τα αναλογιστικά κέρδη και ζημιές
που προκύπτουν κατά τον υπολογισμό της υποχρέωσης της Εταιρείας από ένα πρόγραμμα
αναγνωρίζονται άμεσα στα Λοιπά Συνολικά Έσοδα και δεν αναταξινομούνται ποτέ στα αποτελέσματα.
Οι υποχρεώσεις καθορισμένων παροχών αφορούν αποζημιώσεις μετά την έξοδο από την υπηρεσία
βάσει των διατάξεων του Ν.2112/1920. Για τον υπολογισμό της αποζημίωσης λήφθηκε υπόψη ότι
πολιτική της εταιρείας είναι να πληρώνει το 100% της δικαιούμενης αποζημίωσης.

3.15 Δουλευμένα έξοδα και έσοδα επομένων χρήσεων
Τα δουλευμένα έξοδα και τα έσοδα επομένων χρήσεων, περιλαμβάνουν, έξοδα που αφορούν την
τρέχουσα χρήση τα οποία θα πληρωθούν εντός της επόμενης χρήσεως και προεισπραχθέντα έσοδα που
αφορούν την επόμενη χρήση.

3.16 Μερίσματα
Τα μερίσματα που δίδονται από την Εταιρεία αναγνωρίζονται ως υποχρεώσεις κατά τον χρόνο που
εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

3.17 Ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία και ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Τα στοιχεία αυτά αφορούν ενδεχόμενα δικαιώματα και δεσμεύσεις αντίστοιχα, τα οποία προκύπτουν
από γεγονότα του παρελθόντος και η ύπαρξη των οποίων θα επιβεβαιωθεί μόνο από το αν συμβούν ή
δεν συμβούν ένα ή περισσότερα αβέβαια μελλοντικά γεγονότα, τα οποία δεν είναι πλήρως υπό τον
έλεγχο της Εταιρείας. Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται στις Σημειώσεις των Χρηματοοικονομικών
Καταστάσεων.

3.18 Γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού
Οι αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία της Κατάστασης
Χρηματοοικονομικής Θέσης, προσαρμόζονται, εάν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι διορθωτικά
γεγονότα μετά την ημερομηνία αυτή επιβάλλουν προσαρμογές της αξίας τους. Οι προσαρμογές αυτές
γίνονται για τέτοια γεγονότα, ως την ημερομηνία έγκρισης των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα μη διορθωτικά, μετά την ημερομηνία της Κατάστασης
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Χρηματοοικονομικής Θέσης γεγονότα, γνωστοποιούνται εφόσον είναι σημαντικά, στις Σημειώσεις των
Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.

3.19 Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων
α) Η Εταιρεία για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις των χρήσεων 2017 και 2016:
(i) Δεν είχε έντοκα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία κυμαινόμενου επιτοκίου,
(ii) Δεν είχε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, επιμετρώμενα στην εύλογη αξία μέσω της
Κατάστασης Συνολικού Εισοδήματος ή με μεταβολές της εύλογης αξίας αναγνωριζόμενες
κατ’ ευθείαν στα Ίδια Κεφάλαια, μέσω της κατάστασης συνολικών εισοδημάτων
(iii) Δεν είχε απαιτήσεις ή υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα.
Συνεπώς, δεν ήταν εκτεθειμένη σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους που προέρχονται από τα
ανωτέρω στοιχεία.
β) Η Εταιρεία είχε κατά την 31.12.2017 και 31.12.2016 έντοκες υποχρεώσεις κυμαινόμενου επιτοκίου
συνολικής αξίας Ευρώ 21.047,61 και Ευρώ 3.609,67 αντίστοιχα, οι οποίες την εκθέτουν σε κίνδυνο
ταμιακών ροών, ο οποίος όμως δεν είναι σημαντικός λόγω του γεγονότος ότι οι υποχρεώσεις αυτές
οφείλονται σε εταιρείες του διεθνούς ομίλου.
γ) Η Εταιρεία δεν έχει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Οι χονδρικές πωλήσεις
γίνονται κατόπιν ελέγχου της φερεγγυότητας του πελάτη.
δ) Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα μέσω της δυνατότητας δανεισμού από
εταιρείες του διεθνούς ομίλου.

3.20 Νέα Πρότυπα και Διερμηνείες
Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες: Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις
προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης ή μεταγενέστερα και έχουν εφαρμογή στην Εταιρεία.
Η εκτίμηση της Εταιρείας σχετικά με την επίδραση από την υιοθέτηση των νέων προτύπων,
τροποποιήσεων και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω.
Πρότυπα και Διερμηνείες με ισχύ στη χρήση 2017
«Τροποποίηση του ΔΛΠ 7 Κατάσταση Ταμιακών Ροών». Η τροποποίηση προβλέπει γνωστοποίηση
των μεταβολών στις υποχρεώσεις που αφορούν χρηματοδοτικές δραστηριότητες, με ισχύ για ετήσιες
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01.01.2017.
Δεν είχε ουσιώδη επίδραση στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας.
«Τροποποίηση ΔΛΠ 12 Αναβαλλόμενοι φόροι». Αφορά την αναγνώριση αναβαλλόμενου
φορολογικού περιουσιακού στοιχείου για μη πραγματοποιηθείσες ζημίες, με ισχύ για ετήσιες περιόδους
που ξεκινούν την ή μετά την 01.01.2017.
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Δεν είχε επίδραση στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας.

ΝΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΜΕ ΙΣΧΥ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΠΟΥ
ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΤΗΝ Ή ΜΕΤΑ ΤΗΝ 01.01.2018
Ολοκληρωμένο ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» πού εγκρίθηκε τον Ιούλιο του 2014, με ισχύ
για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν τη ή μετά την 01.01.2018.
Οι εν λόγω τροποποιήσεις δεν αναμένεται να έχουν ουσιώδη επίδραση στις Χρηματοοικονομικές
Καταστάσεις της Εταιρείας.

«ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες», με ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή
μετά την 01.01.2018. Το πρότυπο αντικαθιστά τα Πρότυπα 11 και 18 και τις Διερμηνείες 13,15,18 και
31. Με βάση το πρότυπο αυτό η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ακολουθώντας 5 βασικά βήματα.
Βήμα 1: Προσδιορισμός της σύμβασης/συμβάσεων με έναν πελάτη.
Βήμα 2: Προσδιορισμός των υποχρεώσεων απόδοσης στη σύμβαση.
Βήμα 3: Καθορισμός του τιμήματος συναλλαγής.
Βήμα 4: Κατανομή του τιμήματος συναλλαγής στις υποχρεώσεις απόδοσης της σύμβασης.
Βήμα 5: Αναγνώριση εσόδου όταν (ή καθώς) η Εταιρεία ικανοποιεί μια υποχρέωση απόδοσης.
Η Εταιρεία εξέτασε τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 15 στις Χρηματοοικονομικές
της Καταστάσεις και δεν υπάρχει ουσιώδης ποσοτική επίδραση, καθώς δεν αλλάζει ουσιαστικά ο
τρόπος αναγνώρισης εσόδου για την Εταιρεία, με τις διατάξεις του ΔΠΧΑ 15, σε σχέση με εκείνες του
ΔΛΠ 18.

«Νέο ΔΠΧΑ 16 Μισθώσεις». Το νέο πρότυπο διαφοροποιεί σημαντικά τη λογιστική των μισθώσεων
για τους μισθωτές ενώ στην ουσία διατηρεί τις υφιστάμενες απαιτήσεις του ΔΛΠ 17 για τους
εκμισθωτές. Ειδικότερα, βάσει των νέων απαιτήσεων, καταργείται για τους μισθωτές η διάκριση των
μισθώσεων σε λειτουργικές και χρηματοδοτικές. Οι μισθωτές θα πρέπει πλέον, για κάθε σύμβαση
μισθώσεως που υπερβαίνει τους 12 μήνες, να αναγνωρίζουν στον ισολογισμό τους το δικαίωμα χρήσης
του μισθωμένου στοιχείου καθώς και την αντίστοιχη υποχρέωση καταβολής των μισθωμάτων. Ο
ανωτέρω χειρισμός δεν απαιτείται όταν η αξία του στοιχείου χαρακτηρίζεται ως πολύ χαμηλή.
Η Εταιρεία εξετάζει την επίπτωση που θα επιφέρει η υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 16 στις
Χρηματοοικονομικές της Καταστάσεις.

«Ταξινόμηση και Επιμέτρηση Πληρωμών Συναλλαγών που βασίζονται σε Αξία Μετοχής –
Τροποποίηση ΔΠΧΑ 2». Εγκρίθηκε τον Ιούνιο του 2016 και έχει εφαρμογή για ετήσιες περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 01.01.2018.
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Δεν έχει εφαρμογή στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Eταιρείας.
«Μεταφορές επενδυτικών ακινήτων», αφορά τροποποίηση του ΔΛΠ 40 που εγκρίθηκε
Δεκέμβριο του 2016 με ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 01.01.2018.

τον

Δεν έχει εφαρμογή στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας..
«Νέα Διερμηνεία 22 Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και προκαταβολή τιμήματος». Εγκρίθηκε τον
Δεκέμβριο του 2016 με ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 01.01.2018.
Δεν έχει εφαρμογή στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας.
«Εφαρμογή ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά στοιχεία με το ΔΠΧΑ 4 Ασφαλιστήρια συμβόλαια».
Εγκρίθηκε τον Σεπτέμβριο του 2016 και παρέχει απαλλαγή στην εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 μέχρι την
31.12.2020, στις ασφαλιστικές οντότητες που εφαρμόζουν το ΔΠΧΑ 4.
Δεν έχει εφαρμογή στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας.
«Διευκρινήσεις για τη εφαρμογή του ΔΠΧΑ 15 Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες». Εγκρίθηκε τον
Απρίλιο του 2016 με ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01.01.2018.
Δεν αναμένεται να έχει ουσιώδη επίδραση στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας.
«Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλου 2015-2017». Αφορά διορθώσεις στα πρότυπα ΔΠΧΑ 3,
ΔΠΧΑ 11, ΔΛΠ 12 και ΔΛΠ 23. Εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2017 με ισχύ για ετήσιες περιόδους
που ξεκινούν την ή μετά την 01.01.2019.
Δεν αναμένεται να έχει ουσιώδη επίδραση στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας.
«Μακροπρόθεσμα Συμφέροντα σε Συγγενείς και Κοινοπραξίες – Τροποποίηση του ΔΛΠ 28».
Εξετάζει αν μακροπρόθεσμα συμφέροντα σε συγγενείς ή κοινοπραξίες που στην ουσία αποτελούν
μέρος της καθαρής επένδυσης, εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9 για σκοπούς απομείωσης.
Εγκρίθηκε τον Οκτώβριο του 2017 με ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την
01.01.2019.
Δεν έχει εφαρμογή στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας..
«Χαρακτηριστικά Προπληρωμής με Αρνητική Αποζημίωση - Τροποποίηση του ΔΠΧΑ 9»
Εξετάζει αν χρεωστικοί τίτλοι θα μπορούσαν να έχουν συμβατικές χρηματοροές που είναι μόνο
πληρωμές κεφαλαίου και τόκου, αν οι συμβατικοί όροι επιτρέπουν την εξόφληση σε ποσό που θα ήταν
μεγαλύτερο ή μικρότερο από το ανεξόφλητο ποσό του κεφαλαίου και του τόκου. Εγκρίθηκε τον
Οκτώβριο του 2017, με ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01.01.2019.
Δεν έχει εφαρμογή στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας.
«Διερμηνεία 23 Αβεβαιότητα επί φορολογικών χειρισμών» Εξετάζει αν είναι ενδεδειγμένη η
αναγνώριση τρέχουσας φορολογικής απαίτησης στην περίπτωση που η νομοθεσία απαιτεί να γίνουν
πληρωμές σε σχέση με αμφισβητούμενους φορολογικούς χειρισμούς. Εγκρίθηκε τον Ιούνιο του 2017
με ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01.01.2019.
Δεν έχει εφαρμογή στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας.
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«ΔΠΧΑ 17 Ασφαλιστικές Συμβάσεις». Αντικαθιστά το ΔΠΧΑ 4 και καθιερώνει αρχές για την
αναγνώριση επιμέτρηση παρουσίαση και γνωστοποιήσεις των εκδιδομένων ασφαλιστικών συμβάσεων.
Εγκρίθηκε τον Μάιο του 2017 με ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01.01.2021.
Δεν έχει εφαρμογή στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας.
«Τροποποίηση Προγράμματος Περικοπή και Διακανονισμός - Τροποποίηση του ΔΛΠ 19».
Απαιτεί την χρήση επικαιροποιημένων αναλογιστικών παραδοχών για τον προσδιορισμό του κόστους
και του καθαρού τόκου για το υπόλοιπο της ετήσιας περιόδου αναφοράς μετά την τροποποίηση του
προγράμματος την περικοπή ή τον διακανονισμό κατά την επιμέτρηση της υποχρέωσης καθορισμένης
παροχής. Εγκρίθηκε τον Φεβρουάριο του 2018 με ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά
την 01.01.2019.
Δεν έχει εφαρμογή στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας.
«Τροποποίηση του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 4 Ασφαλιστήρια
συμβόλαια» :
Εφαρμόζοντας το ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά Μέσα με το ΔΠΧΑ 4 Ασφαλιστήρια Συμβόλαια.
Ισχύει για χρήσεις με έναρξη από 1/1/2018. Την 12/9/2016 το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών
Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 4 με την οποία διευκρινίζει ότι : οι ασφαλιστικές εταιρείες,
των οποίων η κύρια δραστηριότητα συνδέεται με τις ασφάλειες, έχουν τη δυνατότητα να λάβουν
προσωρινή εξαίρεση από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 και ότι όλες οι εταιρείες που εκδίδουν
ασφαλιστήρια συμβόλαια και υιοθετούν το ΔΠΧΑ 9 έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάζουν τις
μεταβολές στην εύλογη αξία επιλέξιμων χρηματοοικονομικών στοιχείων του Ενεργητικού στα λοιπά
αποτελέσματα που καταχωρούνται απευθείας στην καθαρή θέση και όχι στα αποτελέσματα.
Η ανωτέρω τροποποίηση δεν έχει εφαρμογή στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας.
«Τροποποίηση του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 10» «Ενοποιημένες
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις» και του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 28 «Επενδύσεις σε
συγγενείς και κοινοπραξίες»: Συναλλαγή πώλησης ή εισφοράς μεταξύ του επενδυτή και της συγγενούς
εταιρείας ή κοινοπραξίας.

Ημερομηνία υποχρεωτικής εφαρμογής: Δεν έχει ακόμα καθοριστεί.
Την 11/09/2014, το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ
10 και ΔΛΠ 28 με σκοπό να αποσαφηνίσει το λογιστικό χειρισμό μίας συναλλαγής πώλησης ή εισφοράς
στοιχείων του ενεργητικού της μητρικής εταιρείας σε συγγενή ή κοινοπραξία της και το αντίστροφο.
Ειδικότερα, το ΔΠΧΑ 10 τροποποιήθηκε έτσι ώστε να καθίσταται σαφές ότι, σε περίπτωση που ως
αποτέλεσμα μίας συναλλαγής με μία συγγενή ή κοινοπραξία, μία εταιρεία χάσει τον έλεγχο επί
θυγατρικής της, η οποία δεν συνιστά «επιχείρηση» βάσει του ΔΠΧΑ 3, θα αναγνωρίσει στα
αποτελέσματά της μόνο εκείνο το μέρος του κέρδους ή της ζημίας που σχετίζεται με το ποσοστό
συμμετοχής των τρίτων στη συγγενή ή στην κοινοπραξία. Το υπόλοιπο μέρος του κέρδους της
συναλλαγής θα απαλείφεται με το λογιστικό υπόλοιπο της συμμετοχής στη συγγενή ή στην
κοινοπραξία. Επιπρόσθετα, εάν ο επενδυτής διατηρεί ποσοστό συμμετοχής στην πρώην θυγατρική, έτσι
ώστε αυτή να θεωρείται πλέον συγγενής ή κοινοπραξία, το κέρδος ή η ζημία από την εκ νέου αποτίμηση
της συμμετοχής αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα μόνο στο βαθμό που αφορά το ποσοστό συμμετοχής
των άλλων επενδυτών. Το υπόλοιπο ποσό του κέρδους απαλείφεται με το λογιστικό υπόλοιπο της
συμμετοχής στην πρώην θυγατρική.
Αντίστοιχα, στο ΔΛΠ 28 έγιναν προσθήκες για να αποσαφηνιστεί ότι η μερική αναγνώριση κέρδους ή
ζημίας στα αποτελέσματα του επενδυτή θα λαμβάνει χώρα μόνο εάν τα πωληθέντα στοιχεία στη
συγγενή ή στην κοινοπραξία δεν πληρούν τον ορισμό της «επιχείρησης». Σε αντίθετη περίπτωση θα
αναγνωρίζεται το συνολικό κέρδος ή ζημία στα αποτελέσματα του επενδυτή.
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Την 17/12/2015 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων κατήργησε την ημερομηνία
υποχρεωτικής εφαρμογής της ανωτέρω τροποποίησης που είχε αρχικά προσδιορίσει. Η νέα ημερομηνία
υποχρεωτικής εφαρμογής θα προσδιοριστεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία από το Συμβούλιο των
Διεθνών Λογιστικών Προτύπων αφού λάβει υπόψη του τα αποτελέσματα του έργου που εκπονεί για τη
λογιστική της μεθόδου της καθαρής θέσης.
Η ανωτέρω τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας.
Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 14: «Αναβαλλόμενοι λογαριασμοί υπό καθεστώς
ρύθμισης»

Την 30/01/2014, το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε το ΔΠΧΑ 14. Το νέο
πρότυπο πραγματεύεται το λογιστικό χειρισμό και τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται για τους
αναβαλλόμενους λογαριασμούς υπό καθεστώς ρύθμισης, η τήρηση και αναγνώριση των οποίων
προβλέπεται από τις τοπικές νομοθεσίες όταν μία εταιρεία παρέχει προϊόντα ή υπηρεσίες των οποίων η
τιμή ρυθμίζεται από κάποιον κανονιστικό φορέα. Το πρότυπο έχει εφαρμογή κατά την πρώτη υιοθέτηση
των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και μόνο για τις οντότητες που διενεργούν δραστηριότητες που
ρυθμίζονται από κάποιο φορέα και που σύμφωνα με τα προηγούμενα λογιστικά πρότυπα αναγνώριζαν
τους εν λόγω λογαριασμούς στις οικονομικές τους καταστάσεις. Το ΔΠΧΑ 14 παρέχει, κατ’ εξαίρεση,
στις οντότητες αυτές τη δυνατότητα να κεφαλαιοποιούν αντί να εξοδοποιούν τα σχετικά κονδύλια.
Το ανωτέρω πρότυπο δεν έχει εφαρμογή στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας.
Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2014-2016 (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2017 και 01/01/2018)

Τον Δεκέμβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος
2014-2016», η οποία αποτελείται από μία σειρά τροποποιήσεων σε ορισμένα Πρότυπα και αποτελεί
μέρος του προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις που περιλαμβάνονται
στον κύκλο αυτόν είναι οι εξής: ΔΠΧΑ 12: Αποσαφήνιση του πεδίου εφαρμογής του Προτύπου, ΔΠΧΑ
1: Διαγραφή των βραχυπρόθεσμων εξαιρέσεων για τους υιοθετούντες για πρώτη φορά τα ΔΠΧΑ, ΔΛΠ
28: Επιμέτρηση μίας συγγενούς ή μίας κοινοπραξίας στην εύλογη αξία. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται
για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2017 όσον αφορά στο ΔΠΧΑ 12, και
την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2018 όσον αφορά στα ΔΠΧΑ 1 και ΔΛΠ 28. Οι συγκεκριμένες αλλαγές
δεν αναμένεται να έχουν καμία ουσιώδη επίδραση στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της
Εταιρείας. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 40: «Μεταφορές Επενδύσεων σε Ακίνητα από ή σε άλλες κατηγορίες»
(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018)

Τον Δεκέμβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο
ΔΛΠ 40. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι να ενισχυθεί η αρχή για τις μεταφορές από, ή σε
επενδύσεις σε ακίνητα, ώστε να καθοριστεί ότι (α) μία μεταβίβαση από, ή σε επενδύσεις σε ακίνητα θα
πρέπει να πραγματοποιείται μόνο εφόσον υπάρχει μεταβολή στη χρήση του ακινήτου, και (β) μία τέτοια
μεταβολή στη χρήση του ακινήτου θα περιλάμβανε την αξιολόγηση του κατά ποσόν το εν λόγω ακίνητο
πληροί τα κριτήρια ταξινόμησής του ως επενδυτικό ακίνητο. Η εν λόγω μεταβολή στη χρήση θα πρέπει
να υποστηρίζεται από σχετική τεκμηρίωση /αποδεικτικά στοιχεία Οι συγκεκριμένες αλλαγές δεν
αναμένεται να έχουν καμία ουσιώδη επίδραση στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας.
Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 28: «Μακροπρόθεσμες Συμμετοχές σε Συγγενείς και Κοινοπραξίες»
(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2019)

Τον Οκτώβριο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο
ΔΛΠ 28. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι η παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τον λογιστικό
χειρισμό των μακροπρόθεσμων συμμετοχών σε μία συγγενή ή κοινοπραξία – στις οποίες δεν
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εφαρμόζεται η μέθοδος της καθαρής θέσης – βάσει του ΔΠΧΑ 9. Οι συγκεκριμένες αλλαγές δεν
αναμένεται να έχουν καμία ουσιώδη επίδραση στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας.
Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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4.

Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)

Οι πωλήσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:
01.01 31.12.2017
37.838.013,90
684.040,20
2.762.874,19
41.284.928,29

Ποσά σε Ευρώ
Πωλήσεις εμπορευμάτων & προϊόντων
Πωλήσεις υπηρεσιών
Προμήθειες
Σύνολο

01.01 31.12.2016
36.767.726,89
781.382,10
2.774.505,09
40.323.614,08

5. Έξοδα
Τα έξοδα διάθεσης, διοίκησης και το κόστος πωληθέντων αναλύονται ως εξής:

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Αμοιβές τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι - τέλη
Διάφορα έξοδα
Αποσβέσεις
Απομειώσεις επισφαλών απαιτήσεων
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόμενους
Κόστος πωληθέντων/Αναλώσεις

01.01 31.12.2017
5.172.726,60
2.631.988,78
1.231.338,24
24.462,55
2.290.186,20
133.644,57
155.560,56
227.782,00
28.489.319,50

01.01 31.12.2016
4.753.059,34
2.455.921,88
1.176.451,01
43.919,72
1.957.869,72
146.573,86
483.335,00
152.102,00
27.602.689,72

Σύνολο

40.357.009,00

38.771.922,25

01.01 31.12.2017
29.726.292,42
9.552.440,59
1.078.275,99
40.357.009,00

01.01 31.12.2016
28.962.745,74
8.633.212,82
1.175.963,69
38.771.922,25

ΈΞΟΔΑ

Ο επιμερισμός των εξόδων ανά λειτουργία έχει ως εξής:
Κόστος πωληθέντων
Έξοδα διάθεσης
Έξοδα διοίκησης
Σύνολο

27

BASF ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Οι παροχές σε εργαζόμενους αναλύονται ως εξής:
Ποσά σε Ευρώ
01.01 31.12.2017
3.466.530,81
799.113,82
394.548,25
506.791,72
5.742,00
5.172.726,60

Παροχές σε εργαζομένους
Μισθοί και ημερομίσθια
Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης
Λοιπές παρεπόμενες παροχές
Έκτακτες παροχές
Αποζημιώσεις απόλυσης
Σύνολο

01.01 31.12.2016
3.190.424,28
739.430,05
395.830,38
365.374,63
62.000,00
4.753.059,34

Ο μέσος όρος προσωπικού της Εταιρείας για τις χρήσεις 2017 και 2016 ανέρχεται σε 77 και 75 άτομα,
αντίστοιχα.

6. Λοιπά κέρδη / (ζημίες) καθαρά
Τα λοιπά κέρδη/(ζημιές) αναλύονται ως εξής:
Ποσά σε Ευρώ
Λοιπά κέρδη / (ζημίες) καθαρά
Έσοδα από αχρησιμοποίητες απομειώσεις απαιτήσεων
Λοιπά έσοδα
Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις
Κέρδη από εκποίηση παγίων
Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις
Λοιπά έξοδα
Σύνολο

01.01 31.12.2017
108.760,07
1.383,57
89.309,16
300,00
199.752,80
3.261,74
349,46
3.611,20
196.141,60

01.01 31.12.2016
417.125,72
30.605,82
85.909,32
332.221,07
865.861,93
512,00
1.946,98
2.458,98
863.402,95

7. Καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος
Ποσά σε Ευρώ
Καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος
Έξοδα
Τόκοι
Προμήθειες εγγυητικών
Διάφορα έξοδα τραπεζών
Σύνολο
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Έσοδα
Έσοδα τόκων προθεσμιακών
Σύνολο
Καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος

135,14
135,14
20.922,99

149,47
149,47
28.017,96

8. Φόρος εισοδήματος
Ποσά σε Ευρώ
Φόρος εισοδήματος
Τρέχων φόρος εισοδήματος
Έσοδο φόρου από αντιλογισμό πρόβλεψης για ανέλεγκτες
χρήσεις
Αναβαλλόμενος φόρος
Σύνολο

01.01 31.12.2017
417.682,05

01.01 31.12.2016
74.297,93

0,00

-398.000,00

-9.999,13
407.682,92

400.916,49
77.214,42

Ο φόρος, επί των κερδών προ φόρων της Εταιρείας, διαφέρει από το θεωρητικό ποσό που θα προέκυπτε
χρησιμοποιώντας τον σταθμισμένο μέσο συντελεστή φόρου. Η διαφορά έχει ως εξής:
01.01 01.01 31.12.2017
31.12.2016
1.103.137,90 2.387.076,82
29%
29%
319.909,99
692.252,28

Κέρδη προ φόρων
Φορολογικός συντελεστής
Φόρος με βάση τον τρέχοντα συντελεστή
Φόρος επί μόνιμων διαφορών
Διόρθωση αναβ. φορολογίας προηγ. Χρήσης
Έσοδο φόρου από αντιλογισμό πρόβλεψης για ανέλεγκτες χρήσεις
Φόρος

87.772,93
0,00
0,00
407.682,92

61.204,34
-278.242,19
-398.000,00
77.214,42

Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία ο φορολογικός συντελεστής που εφαρμόζεται στις εταιρείες στην
Ελλάδα είναι 29%. Οι δηλώσεις φόρου εισοδήματος υποβάλλονται σε ετήσια βάση αλλά τα κέρδη ή οι
ζημίες που δηλώνονται για φορολογικούς σκοπούς παραμένουν προσωρινά έως ότου οι φορολογικές
αρχές ή ο τακτικός ελεγκτής βάσει των προβλεπόμενων στο άρθρο 82 παρ. 5 του Κώδικα Φορολογίας
Εισοδήματος και το άρθρο 65Α του Ν.4174/2013 εξετάσουν τις φορολογικές δηλώσεις και τα βιβλία
του φορολογούμενου.
Για τις χρήσεις 2011 έως και 2016 σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 5 του Ν. 2238/94 (2011, 2012 και
2013) και το άρθρο 65Α του Ν. 4174/2013 (2014, 2015, 2016) η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά
από Τακτικό Ελεγκτή και έχει λάβει Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης χωρίς επιφύλαξη ως προς την
εφαρμογή των φορολογικών διατάξεων σε φορολογικά αντικείμενα που ορίζει ο νόμος.
Επιπρόσθετα, βάσει κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου, οι Ελληνικές φορολογικές αρχές μπορεί να
επιλέξουν την Εταιρεία για φορολογικό έλεγχο στο πλαίσιο των ελέγχων που διενεργούν σε εταιρείες
που έλαβαν φορολογικά πιστοποιητικά φορολογικής συμμόρφωσης με σύμφωνη γνώμη του Τακτικού
Ελεγκτή. Στην περίπτωση αυτή, οι Ελληνικές φορολογικές αρχές έχουν το δικαίωμα να διενεργήσουν
φορολογικό έλεγχο των χρήσεων που θα επιλέξουν, λαμβάνοντας υπόψη την εργασία για την έκδοση
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του πιστοποιητικού φορολογικής συμμόρφωσης. Η Εταιρεία έχει λάβει εντολή φορολογικού ελέγχου
για την χρήση 2012.
Συγκεκριμένα για τη φορολογική χρήση 2011 έχει παρέλθει ο χρόνος για έλεγχο από τις φορολογικές
αρχές, κατά συνέπεια η Εταιρεία θεωρεί ότι οι φορολογικές υποχρεώσεις για την χρήση αυτή έχουν
καταστεί οριστικές. Η Εταιρεία για τις χρήσεις 2012 έως και 2016 δεν αναμένει να προκύψουν
πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις στο πλαίσιο μελλοντικού ελέγχου των Ελληνικών φορολογικών
αρχών για τις χρήσεις αυτές.
Για την τρέχουσα χρήση 2017 βρίσκεται σε εξέλιξη η εργασία διασφάλισης φορολογικής συμμόρφωσης
από τον τακτικό ελεγκτή βάση των διατάξεων του άρθρου 65Α του Ν.4174/2013 και το σχετικό
φορολογικό πιστοποιητικό θα χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.
Η Διοίκηση εκτιμά ότι δεν θα προκύψουν ευρήματα που μπορεί να έχουν σημαντική επίδραση στις
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, και ως εκ τούτου δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων
φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν να προκύψουν και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη
για το σκοπό αυτό.
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9. Ενσώματα πάγια

Κόστος κτήσης

Οικόπεδα

Κτίρια

Μηχανήματα

Μεταφορικά
μέσα

Έπιπλα &
λοιπός
εξοπλισμός

Ακινητοποιήσεις
υπό εκτέλεση

Σύνολα

Υπόλοιπα 01.01.2016
Προσθήκες
Μεταφορές
Πωλήσεις/Μειώσεις
Υπόλοιπα 31.12.2016

110.752,97
0,00
0,00
0,00
110.752,97

1.444.311,36
1.100,00
44.699,00
0,00
1.490.110,36

1.028.011,28
36.537,85
137.592,47
0,00
1.202.141,60

21.681,30
0,00
0,00
0,00
21.681,30

682.172,87
21.986,18
0,00
-24.137,49
680.021,56

200.756,35
120.284,56
-182.291,47
0,00
138.749,44

3.487.686,13
179.908,59
0,00
-24.137,49
3.643.457,23

Προσθήκες
Μεταφορές
Πωλήσεις/Μειώσεις
Υπόλοιπα 31.12.2017

0,00
0,00
0,00
110.752,97

1.050,00
86.000,00
0,00
1.577.160,36

9.700,00
10.750,00
-19.560,82
1.203.030,78

0,00
0,00
0,00
21.681,30

102.070,82
31.439,88
-30.436,72
783.095,54

191.685,34
-128.189,88
0,00
202.244,90

304.506,16
0,00
-49.997,54
3.897.965,85

Αποσβέσεις

Οικόπεδα

Κτίρια

Μηχανήματα

Μεταφορικά
μέσα

Έπιπλα &
λοιπός
εξοπλισμός

Ακινητοποιήσεις
υπό εκτέλεση

Σύνολα

Υπόλοιπα 01.01.2016
Αποσβέσεις περιόδου
Πωληθέντων/μειωθέντων

0,00
0,00
0,00

885.502,56
35.999,91
0,00

857.516,65
39.693,98
0,00

21.681,30
0,00
0,00

539.485,83
39.609,97
-19.417,72

0,00
0,00
0,00

2.304.186,34
115.303,86
-19.417,72

Υπόλοιπα 31.12.2016
Αποσβέσεις περιόδου
Πωληθέντων/μειωθέντων
Υπόλοιπα 31.12.2017

0,00
0,00
0,00
0,00

921.502,47
35.626,48
0,00
957.128,95

897.210,63
42.529,47
-19.560,82
920.179,28

21.681,30
0,00
0,00
21.681,30

559.678,08
48.988,62
-30.436,72
578.229,98

0,00
0,00
0,00
0,00

2.400.072,48
127.144,57
-49.997,54
2.477.219,51
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Καθαρή αξία 01.01.2016
Καθαρή αξία 31.12.2016
Καθαρή αξία 31.12.2017

110.752,97
110.752,97
110.752,97

558.808,80
568.607,89
620.031,41

170.494,63
304.930,97
282.851,50

0,00
0,00
0,00

142.687,04
120.343,48
204.865,56

200.756,35
138.749,44
202.244,90

1.183.499,79
1.243.384,75
1.420.746,34

Επί των ενσώματων παγίων της Εταιρείας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη ή άλλου είδους δεσμεύσεις. Επίσης, η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι κατά την
31 Δεκεμβρίου 2017 δεν υφίστανται ενδείξεις απομείωσης της αξίας των ενσώματων πάγιων περιουσιακών της στοιχείων.
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10. Άϋλα περιουσιακά στοιχεία
Ο λογαριασμός αναλύεται ως εξής:

Κόστος κτήσης

ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ

Υπόλοιπα 01.01.2016
Προσθήκες
Πωλήσεις/Μειώσεις
Υπόλοιπα 31.12.2016
Προσθήκες
Πωλήσεις/Μειώσεις
Υπόλοιπα 31.12.2017

85.008,71
0,00
0,00
85.008,71
0,00
-85.008,71
0,00

Αποσβέσεις

ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ

Υπόλοιπα 01.01.2016
Αποσβέσεις περιόδου
Πωληθέντων/μειωθέντων
Υπόλοιπα 31.12.2016
Αποσβέσεις περιόδου
Πωληθέντων/μειωθέντων
Υπόλοιπα 31.12.2017

47.238,71
31.270,00
0,00
78.508,71
6.500,00
-85.008,71
0,00

Καθαρή αξία 01.01.2016
Καθαρή αξία 31.12.2016
Καθαρή αξία 31.12.2017

37.770,00
6.500,00
0,00

11. Αναβαλλόμενη φορολογία
Ο λογαριασμός αναλύεται ως εξής:
Ποσά σε Ευρώ
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Καθαρό ποσό αναβαλλόμενης φορολογίας

31.12.2017
2.896.777,42
2.896.777,42

31.12.2016
2.924.202,21
2.924.202,21

Υπόλοιπο στην αρχή της χρήσης

31.12.2017
2.924.202,21

31.12.2016
3.197.271,91
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(Χρέωση) Πίστωση στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος
(Αποτελεσμάτων)
(Χρέωση) Πίστωση στα Ίδια Κεφάλαια (Λοιπά Συνολικά
Εισοδήματα)
Υπόλοιπο στο τέλος της χρήσης
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9.999,13

-400.916,49

-37.423,92

127.846,79

2.896.777,42

2.924.202,21
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Ποσά σε Ευρώ

Προβλέψεις
για παροχές
σε
εργαζόμενους

Υποτίμηση
αποθεμάτων

721.014,24

124.710,30

1.768.938,50

173.130,70

409.478,17

3.197.271,91

(Χρέωση)/πίστωση αποτελεσμάτων

44.109,58

-52.277,30

-120.966,46

-23.451,91

-248.330,40

-400.916,49

(Χρέωση)/πίστωση ιδίων κεφαλαίων

127.846,79

0,00

0,00

0,00

0,00

127.846,79

Υπόλοιπο 31.12.2016

892.970,61

72.433,00

1.647.972,04

149.678,79

161.147,77

2.924.202,21

62.791,96

-9.284,89

-31.068,18

26.672,07

-39.111,83

9.999,13

ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ/ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Υπόλοιπο 01.01.2016

(Χρέωση)/πίστωση αποτελεσμάτων

Πρόβλεψη
επισφαλών
απαιτήσεων

Λοιπές
προβλέψεις/
υποχρεώσεις

Ενσώματες
ακινητοποιήσεις

Σύνολο

(Χρέωση)/πίστωση ιδίων κεφαλαίων

-37.423,92

0,00

0,00

0,00

0,00

-37.423,92

Υπόλοιπο 31.12.2017

918.338,65

63.148,11

1.616.903,86

176.350,86

122.035,94

2.896.777,42
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12. Εμπορικές απαιτήσεις
Οι εμπορικές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής:
Ποσά σε Ευρώ
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Εμπορικές απαιτήσεις
Μείον: Απομείωση εμπορικών απαιτήσεων
Καθαρές εμπορικές απαιτήσεις
Προκαταβολές
Λοιποί χρεώστες
Έξοδα επομένων χρήσεων
Σύνολο λοιπών απαιτήσεων
Σύνολο απαιτήσεων κυκλοφορούντος ενεργητικού
Μακροπρόθεσμο ενεργητικό
Εγγυήσεις ενοικίων
Σύνολο απαιτήσεων μακροπρόθεσμου ενεργητικού
Σύνολο απαιτήσεων (κυκλοφορούν και μακροπρόθεσμο)

31.12.2017

31.12.2016

17.553.133,32
-7.904.521,35
9.648.611,97

15.626.621,17
-7.861.136,55
7.765.484,62

2.395,01
7.654,97
257.849,57
267.899,55
9.916.511,52

8.655,48
41.175,41
241.341,00
291.171,89
8.056.656,51

83.684,79
83.684,79
10.000.196,31

92.580,06
92.580,06
8.149.236,57

Η εύλογη αξία των απαιτήσεων δεν διαφέρει ουσιωδώς από την λογιστική αξία τους.
Οι λοιποί χρεώστες κατά την χρήση 2017 αφορούν χρεωστικά υπόλοιπα προμηθευτών.
Η Εταιρεία παρακολουθεί τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και σχηματίζει προβλέψεις για απομειώσεις
επισφάλειας σε εξατομικευμένη βάση εφόσον κρίνεται ως πιθανή η αδυναμία είσπραξής τους. Ως μέτρο
της αδυναμίας της είσπραξης χρησιμοποιείται σε κάθε περίπτωση η αντικειμενική δυσκολία ή η
πτώχευση του οφειλέτη. Επίσης, ως επισφάλειες θεωρούνται το σύνολο των απαιτήσεων που
διεκδικούνται μέσω της δικαστικής οδού, ανεξάρτητα της πιθανότητας είσπραξής τους. Κατά κανόνα η
Εταιρεία διεκδικεί δικαστικά ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις εφόσον το ύψος της απαίτησης δικαιολογεί το
κόστος διεκδίκησης. Πέραν τούτων η Εταιρεία διενεργεί και απομειώσεις επισφάλειας με βάση
στατιστικά στοιχεία για το σύνολο των απαιτήσεων σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού. Η μέγιστη
έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο από τις απαιτήσεις ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 9.656 χιλ.(Καθαρές
εμπορικές απαιτήσεις, Προκαταβολές και Λοιποί χρεώστες) και αφορά τις απαιτήσεις από πελάτες και
τις απαιτήσεις από χρεωστικά υπόλοιπα προμηθευτών.
Η κίνηση του λογαριασμού των απομειώσεων για επισφαλείς απαιτήσεις έχει ως εξής:
Ποσά σε Ευρώ
Υπόλοιπο έναρξης 01.01.2017 & 01.01.2016 αντίστοιχα
Σχηματισθείσα στη χρήση
Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις
Διαγραφές υπολοίπων
Υπόλοιπο

31.12.2017
7.861.136,55
154.160,56
-110.775,76
0,00
7.904.521,35

31.12.2016
8.022.849,70
483.335,00
-417.125,72
-227.922,43
7.861.136,55

Η ενηλικίωση των απαιτήσεων που βρίσκονται σε καθυστέρηση και δεν έχουν απομειωθεί έχει ως εξής:
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Ποσά σε Ευρώ
0 – 3 μήνες
3 – 6 μήνες
6 – 12 μήνες
> 12 μήνες
Υπόλοιπο

31.12.2017

31.12.2016

601.560,92
354.401,65
0,00
9.821,40

557.738,43
67.491,69
0,00
19.232,30

965.783,97

644.462,42

31.12.2017
6.672.768,40
2.266.251,15
959.812,46
-217.752,10
9.681.079,91

31.12.2016
7.498.480,17
2.330.649,77
2.083.775,22
-249.768,95
11.663.136,21

13. Αποθέματα
Ποσά σε Ευρώ
Αποθέματα
Εμπορεύματα
Έτοιμα προϊόντα
Πρώτες ύλες - Υλικά συσκευασίας
Μείον: Υποτίμηση
Σύνολο

Η αξία των απαξιωθέντων αποθεμάτων (υποτίμηση στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία) που βάρυνε την
Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος των χρήσεων 2017 και 2016 ανέρχεται σε Ευρώ 21.225,23 και
Ευρώ 3.653,60 αντίστοιχα.

14. Τρέχουσα φορολογική απαίτηση
Ο λογαριασμός αναλύεται ως εξής:
Ποσά σε Ευρώ
Τρέχουσα φορολογική απαίτηση
Προκαταβολή φόρου εισοδήματος
Απαιτήσεις από παρακρατούμενους φόρους
Απαιτήσεις από ΦΠΑ
Σύνολο

31.12.2017
0,00
12.987,25
295.451,83
308.439,08

31.12.2016
297.728,94
12.979,71
530.256,93
840.965,58

31.12.2017
14.548.615,53
14.548.615,53

31.12.2016
16.537.532,00
16.537.532,00

15. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών
Ο λογαριασμός αναλύεται ως εξής:
Ποσά σε Ευρώ
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις
Σύνολο
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Η μέγιστη έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο από τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταυτίζεται με τη
λογιστική τους αξία.

16. Μετοχικό κεφάλαιο
Το Μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 8.798.584,90 και διαιρείται σε
3.002.930 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 Ευρώ εκάστη.

17. Λοιπά αποθεματικά
Τα λοιπά αποθεματικά αναλύονται ως εξής:
Ποσά σε Ευρώ
Λοιπά αποθεματικά
1/1/2016
Κίνηση χρήσης
31/12/2016
1/1/2017
Κίνηση χρήσης
31/12/2017

Τακτικό
Ειδικά
Αφορολόγητα
Σύνολο
αποθεματικό αποθεματικά αποθεματικά
639.753,10 5.413.600,51
1.870.913,86 7.924.267,47
0,00
0,00
0,00
0,00
639.753,10 5.413.600,51
1.870.913,86 7.924.267,47
639.753,10
0,00
639.753,10

5.413.600,51
0,00
5.413.600,51

1.870.913,86 7.924.267,47
0,00
0,00
1.870.913,86 7.924.267,47

Ετησίως, αφαιρείται το 1/20 τουλάχιστον των καθαρών κερδών, προς σχηματισμό του Τακτικού
αποθεματικού, το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά προς εξίσωση, προ πάσης διανομής μερίσματος,
του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού Αποτελέσματα εις Νέον. Ο σχηματισμός του
αποθεματικού αυτού καθίσταται προαιρετικός, όταν το ύψος του φθάσει το 1/3 του μετοχικού
κεφαλαίου. Τα ειδικά αποθεματικά αφορούν αποθεματικά που έχουν σχηματιστεί σε προηγούμενες
χρήσεις από φορολογημένα κέρδη. Τα αφορολόγητα αποθεματικά περιλαμβάνουν κυρίως αποθεματικά
που έχουν σχηματισθεί βάσει ειδικών διατάξεων αναπτυξιακών νόμων από τα κέρδη προηγούμενων
χρήσεων και για τα οποία δεν έχει καταβληθεί ο αναλογών φόρος εισοδήματος. Ο αναλογών φόρος θα
καταβληθεί αν τα αποθεματικά αυτά διανεμηθούν και με συντελεστή, το συντελεστή που θα ισχύει κατά
το χρόνο της διανομής.

18. Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόμενους
Η πρόβλεψη για αποζημίωση του προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία απεικονίζεται στις
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 19 και βασίζεται σε ανεξάρτητη
αναλογιστική μελέτη που αφορά την Εταιρεία. Σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία η Εταιρεία έχει
την υποχρέωση κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις να αποζημιώσει τους υπαλλήλους της όταν
συνταξιοδοτούνται. Η σχετική νομοθεσία καθορίζει το εφ’ άπαξ ποσό της αποζημίωσης που δικαιούνται
να λάβουν οι υπάλληλοι κατά τη συνταξιοδότησή τους που συνήθως εξαρτάται από κάποιους
παράγοντες όπως η ηλικία, τα έτη προϋπηρεσίας και οι αποδοχές τους. Η οφειλόμενη αποζημίωση σε
περίπτωση συνταξιοδότησης ισούται με το 40% του ποσού που θα καταβαλλόταν σε περίπτωση
απόλυσης άνευ αιτίας. Αυτή η υποχρέωση αποτελεί υποχρέωση καθορισμένων παροχών. Για τον
υπολογισμό της αποζημίωσης λήφθηκε υπόψη ότι πολιτική της Εταιρείας είναι να πληρώνει το 100%
της δικαιούμενης αποζημίωσης. Τα ποσά για την Εταιρεία αναλύονται ως εξής:
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01.01 31.12.2017

Ποσά σε Ευρώ

01.01 31.12.2016

Ποσά αναγνωρισμένα στην κατάσταση αποτελεσμάτων
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης
Τόκος στην υποχρέωση
Έξοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων
Αναγνώριση κόστους προϋπηρεσίας

173.647,00

131.395,00

37.258,00

57.184,00

210.905,00

188.579,00

16.877,00

0,00

Κόστος (αποτέλεσμα) Διακανονισμών

0,00

7.824,00

Άλλα έξοδα/(έσοδα)

0,00

-19.505,00

227.782,00

176.898,00

3.079.209,00

2.486.256,00

-11.258,00

-24.796,00

Σύνολο εξόδου που αναγνωρίστηκε στην κατάσταση αποτελεσμάτων

227.782,00

176.898,00

Ποσό που καταχωρείται στην κατάσταση λοιπών συνολικών εσόδων

-129.048,00

440.851,00

Καθαρή αναγνωρισμένη υποχρέωση στο τέλος της χρήσεως

3.166.685,00

3.079.209,00

Μεταβολή στην παρούσα αξία της υποχρέωσης

01.01 31.12.2017

01.01 31.12.2016

Παρούσα αξία υποχρέωσης στην αρχή της περιόδου

3.079.209,00

2.486.256,00

173.647,00

131.395,00

37.258,00

57.184,00

0,00

7.824,00

-11.258,00

-24.796,00

16.877,00

0,00

Συνολικό έξοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων
Μεταβολές στην καθαρή υποχρέωση αναγνωρισμένη στον ισολογισμό
Καθαρή υποχρέωση κατά την έναρξη της χρήσης
Παροχές που πληρώθηκαν

Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας
Δαπάνη τόκου
Κόστος (αποτέλεσμα) Διακανονισμών/ Περικοπών
Παροχές πληρωθείσες εντός του τρέχοντος έτους
Αναγνώριση κόστους προϋπηρεσίας
Άλλα έξοδα/(έσοδα)
Αναλογιστικό κέρδος(ζημιά) στην υποχρέωση
Παρούσα αξία της υποχρεώσεως κατά το τέλος της χρήσης

0,00

-19.505,00

-129.048,00

440.851,00

3.166.685,00

3.079.209,00

01.01 31.12.2017
1,59%
1,50%
2%
11,73

01.01 31.12.2016
1,21%
1,50%
2%
12,82

Οι αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν είναι οι εξής:
Αναλογιστικές παραδοχές
Προεξοφλητικό επιτόκιο
Πληθωρισμός
Ποσοστό αύξησης αποδοχών
Μέσος όρος εργασιακής ζωής
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19. Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις
Ο λογαριασμός αναλύεται ως εξής:
Ποσά σε Ευρώ
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις
Εμπορικές υποχρεώσεις
Δουλευμένα έξοδα
Υποχρεώσεις κοινωνικής ασφάλισης και λοιποί φόροι
Πιστωτές Διάφοροι
Πιστωτικά Υπόλοιπα Πελατών
Σύνολο

31.12.2017
25.055.085,49
546.845,47
176.213,73
163.657,63
526.199,59
26.468.001,91

31.12.2016
28.756.801,10
481.113,94
168.620,55
84.951,55
676.241,92
30.167.729,06

Στις ανωτέρω εμπορικές υποχρεώσεις συμπεριλαμβάνονται υποχρεώσεις προς εταιρείες του ομίλου
Ευρώ 24.630 χιλ.. Όλες οι ανωτέρω υποχρεώσεις είναι εξοφλητέες εντός 1 έτους από την ημερομηνία
της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης.

20. Δάνεια από συνδεδεμένα μέρη
Η Εταιρεία είχε κατά την 31.12.2017 και 31.12.2016 έντοκες υποχρεώσεις κυμαινόμενου επιτοκίου
συνολικής αξίας Ευρώ 21.047,61 και Ευρώ 3.609,67 με εταιρείες του διεθνούς ομίλου. Το υπόλοιπο
κατά την 31.12.2017 αφορά σύμβαση με ημερομηνία 1η Ιουλίου 2006 με την BASF SE για την διαρκή
χρηματοδότηση αναγκών κεφαλαίων κίνησης. Ο λογαριασμός λειτουργεί ως αλληλόχρεος με την ενιαία
καταχώρηση σε αυτόν, πληρωμών προμηθευτών και εισπράξεων πελατών της Εταιρείας Το επιτόκιο
κατά την διάρκεια της χρήσης κυμάνθηκε μεταξύ 4,00% έως 4,32%.
Η συνολική κίνηση του λογαριασμού για το έτος 2017 έχει ως εξής:
Ποσά σε Ευρώ
Υπόλοιπο έναρξης 01.01.2017 & 01.01.2016
Εισροές
Πληρωμές
Τόκοι περιόδου
Υπόλοιπο λήξης 31.12.2017 & 31.12.2016

31.12.2017
3.609,67
3.330.820,31
-3.314.519,12
1.136,75
21.047,61

31.12.2016
199.062,05
3.328.630,14
-3.525.048,81
966,29
3.609,67

Λόγω της δυνατότητας δανεισμού από τις εταιρείες του διεθνούς ομίλου δεν υπάρχει κίνδυνος από
πιθανή αύξηση μείωση των επιτοκίων .
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21. Υποχρεώσεις από φόρους
Ο λογαριασμός αναλύεται ως εξής:
Ποσά σε Ευρώ
31.12.2017
362.535,18
116.478,31
4.011,57
483.025,06

Υποχρεώσεις από φόρο εισοδήματος
Υποχρεώσεις από παρακρατούμενους φόρους
Λοιποί φόροι - τέλη
Σύνολο

31.12.2016
0,00
133.204,64
1.744,51
134.949,15

22. Λοιπές βραχυπρόθεσμες προβλέψεις
Οι λοιπές βραχυπρόθεσμες προβλέψεις της Εταιρείας ποσού Ευρώ 101.314,68 και Ευρώ 150.759,17
για τη χρήση 2017 και 2016 αντίστοιχα, αφορούν υποχρεώσεις της Εταιρείας που προκύπτουν εξαιτίας
της διακοπής λειτουργίας της δραστηριότητας του κλάδου εμπορίας και παραγωγής χημικών
κατασκευών. Οι προβλέψεις που διενεργήθηκαν αφορούν σε υποχρεώσεις που αναμένεται να
προκύψουν από υπάρχουσες δικαστικές διαμάχες με πελάτες του κλάδου καθώς και σε υποχρεώσεις
από την διακοπή λειτουργίας του εργοστασίου για αναμενόμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
Η κίνηση των παραπάνω προβλέψεων έχει ως εξής:
Λοιπές βραχυπρόθεσμες προβλέψεις
Ποσά σε Ευρώ
Υπόλοιπο αρχή έτους
Χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις
Υπόλοιπο 31.12.2017 & 31.12.2016 αντίστοιχα

31.12.2017
150.759,17
-49.444,49
101.314,68

31.12.2016
161.315,45
-10.556,28
150.759,17

Ποσά σε Ευρώ
Υπόλοιπο αρχή έτους
Κίνηση χρήσης
Υπόλοιπο 31.12.2017 & 31.12.2016 αντίστοιχα

31.12.2017
0,00
0,00
0,00

31.12.2016
398.000,00
-398.000,00
0,00

Σύνολο λοιπών βραχυπρόθεσμων προβλέψεων

101.314,68

150.759,17
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23. Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις
Δεν υπάρχουν σημαντικές επίδικες υποθέσεις που αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά την καθαρή
θέση και τα αποτελέσματα της Εταιρείας.

24. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη
Τα συνδεδεμένα μέρη της Εταιρείας είναι όλες οι εταιρείες του Ομίλου Basf στο εξωτερικό, τα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου και τα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας.
Οι συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν με τα συνδεδεμένα μέρη έχουν ως εξής:

Επωνυμία Εταιρείας

BASF SE

BASF Coatings GmbH

BASF Construction Chemicals

BASF Italia S.p.A.

BASF FRANCE S.A.S.

BTC Europe GmbH

BASF Agro B.V. Arnhem (NL)

BASF Business Services GmbH

BASF S.R.L.

BASF Agricultural Specialities

BASF Services Europe GmbH

BASF T#rk Kimya Sanayi

BASF Agricultural Specialities

Σχέση με Basf
Hellas AE

Συνδεδεμένη Εταιρεία

Συνδεδεμένη Εταιρεία

Συνδεδεμένη Εταιρεία

Συνδεδεμένη Εταιρεία

Συνδεδεμένη Εταιρεία

Συνδεδεμένη Εταιρεία

Συνδεδεμένη Εταιρεία

Συνδεδεμένη Εταιρεία

Συνδεδεμένη Εταιρεία

Συνδεδεμένη Εταιρεία

Συνδεδεμένη Εταιρεία

Συνδεδεμένη Εταιρεία

Συνδεδεμένη Εταιρεία

BASF Srbija d.o.o.

Συνδεδεμένη Εταιρεία

BASF Hungaria Kft.

Συνδεδεμένη Εταιρεία

Χρήση

Πωλήσεις
προς
συνδεδεμένα
μέρη

Αγορές από
συνδεδεμένα μέρη

Ποσά που
οφείλουν τα
συνδεδεμένα μέρη

Ποσά που οφείλονται
στα συνδεδεμένα
μέρη

2017

1.695.105,14

13.465.210,02

280.124,20

13.756.422,45

2016

1.958.341,60

14.507.459,54

283.981,68

14.884.475,44

2017

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

19.450,00

0,00

19.450,00

0,00

2017

191.256,00

0,00

191.256,00

0,00

2016

142.555,12

1.382,37

0,00

40.865,88

2017

131.108,33

39.250,19

11.532,69

40.129,77

2016

107.018,89

102.774,85

21.892,13

115.113,10

2017

0,00

204.684,27

0,00

202.283,00

2016

0,00

309.118,44

0,00

304.910,01

2017

913.418,74

0,00

59.040,12

0,00

2016

844.175,55

0,00

65.293,27

0,00

2017

142.800,00

8.553.378,10

0,00

9.523.972,90

2016

0,00

12.094.633,18

0,00

12.167.208,42

2017

0,00

529.955,19

0,00

565.161,43

2016

192.601,44

361.837,27

32.100,24

367.178,40

2017

7.074,00

9.822,70

589,50

10.832,48

2016

0,00

9.828,96

0,00

9.828,96

2017

0,00

37.456,05

0,00

48.037,50

2016

0,00

57.772,50

0,00

57.772,50

2017

0,00

32.909,46

0,00

35.709,46

2016

0,00

35.782,57

0,00

35.782,57

2017

147.441,68

0,00

90.671,46

0,00

2016

127.003,29

0,00

75.013,68

0,00

2017

0,00

0,00

0,00

10.394,80

2016

0,00

8.386,59

0,00

8.386,59

2017

2.868,00

0,00

1.434,00

0,00

2016

28.884,00

3.135,00

28.884,00

3.135,00

2017

84.031,74

351.805,23

30.845,42

356.040,10
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BASF Polska Sp. z o.o.

BASF EOOD

BASF CROATIA D.O.O.

BASF Wohnen + Bauen GmbH

BASF Colors & Effects GmbH

BASF OESTERREICH GmbH

BASF Slovensko spol. s.r.o.

BASF Stavebni hmot

BASF Performance Products GmbH

BASF spol. s.r.o.

BASF SLOVENIJA D.O.O.

Συνδεδεμένη Εταιρεία

Συνδεδεμένη Εταιρεία

Συνδεδεμένη Εταιρεία

Συνδεδεμένη Εταιρεία

Συνδεδεμένη Εταιρεία

Συνδεδεμένη Εταιρεία

Συνδεδεμένη Εταιρεία

Συνδεδεμένη Εταιρεία

Συνδεδεμένη Εταιρεία

Συνδεδεμένη Εταιρεία

Συνδεδεμένη Εταιρεία

Σύνολα

2016

54.249,00

308.073,44

9.041,50

308.073,44

2017

62.328,84

37.822,80

5.194,07

37.822,80

2016

0,00

33.348,00

0,00

33.348,00

2017

4.206,00

22.913,74

350,50

22.913,74

2016

0,00

279,40

0,00

279,40

2017

1.911,96

19.073,04

159,33

19.073,04

2016

0,00

19.539,00

0,00

19.539,00

2017

0,00

1.030,00

0,00

0,00

2016

0,00

1.280,00

0,00

1.280,00

2017

82.960,63

0,00

10.130,53

0,00

2016

30.720,22

0,00

13.733,69

0,00

2017

15.498,96

932,02

270,83

932,02

2016

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

14.531,04

0,00

1.210,92

0,00

2016

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

22.370,04

0,00

1.864,17

0,00

2016

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

15.858,00

0,00

7.795,88

0,00

2016

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

2.486,04

0,00

207,17

0,00

2016

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

2.486,04

0,00

207,17

0,00

2016

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

3.539.741,18

23.306.242,81

692.883,96

24.629.725,49

2016

3.504.999,11

27.854.631,11

549.390,19

28.357.176,71

Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου και
Διευθυντικών στελεχών
Αμοιβές διευθυντικών στελεχών
Λοιπές επιβαρύνσεις

Υπόλοιπα απαιτήσεων/υποχρεώσεων από/προς
μέλη Διοίκησης/Διευθυντικά στελέχη
Απαιτήσεις από διευθυντές

2017
191.920,51
99.348,54

2016
183.998,06
75.698,79

2017
382,90

2016
500,00

Η Εταιρεία είχε, κατά την 31.12.2017 και 31.12.2016, έντοκες υποχρεώσεις κυμαινόμενου επιτοκίου
συνολικής αξίας Ευρώ 21.047,61 και Ευρώ 3.609,67 αντίστοιχα, προς την εταιρεία BASF SE.

43

BASF ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
25. Δεσμεύσεις για μισθώματα λειτουργικών μισθώσεων
Τα μελλοντικά ελάχιστα μισθώματα βάσει μη ακυρώσιμων λειτουργικών μισθώσεων έχουν ως εξής:
Ποσά σε χιλ. Ευρώ
Μέχρι ένα έτος
Από ένα έως πέντε έτη

Σύνολο

2017

2016

395

392

909
1.304

262
654

26. Άλλα σημαντικά γεγονότα
Δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά γεγονότα για τα οποία δεν γίνεται αναφορά στις Χρηματοοικονομικές
Καταστάσεις.

27. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου και χρηματοοικονομικά μέσα
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Το σύνολο σχεδόν των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας είναι σε Ευρώ με αποτέλεσμα η
έκθεσή της σε συναλλαγματικό κίνδυνο να είναι σχεδόν μηδενική.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ
Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2017 οι έντοκες υποχρεώσεις κυμαινόμενου επιτοκίου της Εταιρείας
ανέρχονταν σε Ευρώ 21 χιλ. και οφείλονται σε εταιρείες του διεθνούς ομίλου, γεγονός που καθιστά τον
κίνδυνο ταμιακών ροών μη σημαντικό.
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Η Εταιρεία δεν έχει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου, καθώς οι χονδρικές πωλήσεις
γίνονται κατόπιν ελέγχου φερεγγυότητας των πελατών.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ
Διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα μέσω της δυνατότητας δανεισμού από εταιρείες του διεθνούς ομίλου.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ο κίνδυνος μακροοικονομικού και επιχειρησιακού περιβάλλοντος είναι ο κίνδυνος που προκύπτει από
εξωγενείς παράγοντες του κοινωνικοοικονομικού κυρίως περιβάλλοντος, οι οποίοι ενδέχεται να
επηρεάσουν αρνητικά τον κύκλο εργασιών της Εταιρείας. Οι εξελίξεις κατά την διάρκεια του 2017 και
η αβεβαιότητα που σχετίζεται με τις συνθήκες που θα επικρατήσουν κατά την περίοδο μετά την
ολοκλήρωση του προγράμματος στήριξης της Ελλάδας το 2018, διατηρούν το μακροοικονομικό και
χρηματοοικονομικό περιβάλλον στη χώρα ευμετάβλητο, καίτοι καταγράφεται μεγαλύτερη αισιοδοξία
σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Λαμβάνοντας υπ’όψη τη φύση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας
και τη χρηματοοικονομική κατάσταση τυχόν αρνητικές εξελίξεις στην ελληνική οικονομία δεν
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