
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αρμόδια Υπηρεσία - Νομαρχία: Υπουργείο Ανάπτυξης Erwin Paul Walter Rauhe Πρόεδρος

Διεύθυνση Διαδικτύου: www.agro.basf.gr Βασίλειος Γούναρης Αντιπρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος
Ημ/νία έγκρισης από το Διοικητικό συμβούλιο των Οικονομικών 
Καταστάσεων: 29-Μαϊ-14 Renato Chiesa Μέλος

Νόμιμος ελεγκτής: Αναστάσιος Παναγίδης

Ελεγκτική εταιρία: KPMG Α.Ε.

Τύπος έκθεσης ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη

01.01 - 
31.12.2013

01.01 - 31.12.2012

31.12.2013 31.12.2012 Λειτουργικές δραστηριότητες

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κέρδη/ (ζημίες) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) 680.959,49 769.358,94

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 754.699,46 827.744,70 Κέρδη/ (ζημίες) προ φόρων (διακοπείσες δραστηριότητες) -621.416,08 -7.382.419,01

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 0,00 162,10 Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 2.260.256,44 2.475.667,24 Αποσβέσεις 166.490,85 397.402,21

Αποθέματα 8.043.490,82 8.713.627,04 Απομειώσεις ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων 517.745,33 1.951.952,53

Απαιτήσεις από πελάτες 9.138.321,47 12.891.870,70 Προβλέψεις 1.237.473,58 1.853.062,35

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 4.582.814,71 4.569.353,48 Συναλλαγματικές διαφορές
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
προοριζόμενα για πώληση 115.879,40 793.307,33 Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας

-1.519,12 -8.387,94

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 24.895.462,30 30.271.732,59 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 72.703,29 200.445,22

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που 
σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Μετοχικό κεφάλαιο 8.798.584,90 8.798.584,90 Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 402.291,64 889.847,86

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων -6.961.300,46 -6.735.690,12 Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 2.987.252,86 13.962.423,46

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α) 1.837.284,44 2.062.894,78 (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) -1.587.579,93 6.764.310,88

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 0,00 0,00 (Αύξηση) /μείωση λοιπών προβλέψεων -953.615,59 2.020.810,07

Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.603.387,00 1.403.878,00 Μείον:

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 321.581,47 3.082.494,26 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα -72.703,29 -200.445,22

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 21.133.209,39 23.722.465,55 Καταβεβλημένοι φόροι 0,00 -89.631,31

Σύνολο υποχρεώσεων (β) 23.058.177,86 28.208.837,81

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β) 24.895.462,30 30.271.732,59 Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 2.828.083,03 21.128.730,03

Επενδυτικές δραστηριότητες

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων

Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων -169.935,30 -263.969,83

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων 0,00 3.461,30

Τόκοι εισπραχθέντες 1.519,12 4.926,64

Συνεχιζόμενες 
δραστηριότητες

Διακοπείσες 
δραστηριότητες Σύνολο

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -168.416,18 -255.581,89

Κύκλος εργασιών 32.958.286,51 0,00 32.958.286,51 Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Μικτά κέρδη / (ζημιές) 8.648.262,18 0,00 8.648.262,18 Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 0,00 7.100.002,37
Κέρδη / (ζημιές)  προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσμάτων

769.888,99 -121.416,08 648.472,91 Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου 0,00 -78.100,02

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων 680.959,49 -621.416,08 59.543,41 Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 0,00 0,00

Μείον Φόροι -139.419,02 512.721,57 373.302,55 Εξοφλήσεις δανείων -2.760.912,79 -27.112.742,75

Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α) 820.378,51 -1.134.137,65 -313.759,14

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) 88.148,80 0,00 88.148,80 Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) -2.760.912,79 -20.090.840,40

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β) 908.527,31 -1.134.137,65 -225.610,34
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) 
+ (β) + (γ)

-101.245,94 782.307,74

Κέρδη/ (ζημιές)μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε €) 0,2732 -0,3777 -0,1045 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 4.083.189,36 3.300.881,62
Κέρδη / (ζημιές)  προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων 936.379,84 -121.416,08 814.963,76 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 3.981.943,42 4.083.189,36

Συνεχιζόμενες 
δραστηριότητες

Διακοπείσες 
δραστηριότητες Σύνολο

Κύκλος εργασιών 32.184.113,69 3.842.681,54 36.026.795,23

Μικτά κέρδη / (ζημιές) 8.951.635,62 955.981,88 9.907.617,50 12/31/2013 12/31/2012
Κέρδη / (ζημιές)  προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσμάτων

1.029.514,00 -5.473.355,15 -4.443.841,15 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01/01/2013 και 01/01/2012 αντίστοιχα) 2.062.894,78 589.673,81

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων 769.358,94 -7.382.419,01 -6.613.060,07
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους  (συνεχιζόμενες και διακοπείσες 
δραστηριότητες)

-225.610,34 -5.548.681,38

Μείον Φόροι -404.420,32 -755.265,19 -1.159.685,51 Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου 0,00 7.021.902,35

Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α) 1.173.779,26 -6.627.153,82 -5.453.374,56 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31/12/2013  και 31/12/2012  αντίστοιχα) 1.837.284,44 2.062.894,78

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) -95.306,82 0,00 -95.306,82

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β) 1.078.472,44 -6.627.153,82 -5.548.681,38

Κέρδη/ (ζημιές)μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε €) 1,7801 -10,0505 -8,2704 1) Η εταιρεία την τρέχουσα χρήση εφάρμοσε για 1η φορά τα ΔΠΧΑ. Οι προσαρμογές μετάβασης στα ΔΠΧΑ αναλύονται στην σημείωση 26 των
Κέρδη / (ζημιές)  προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων 1.824.318,42 -5.473.355,15 -3.649.036,73       ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

2) Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της εταιρείας παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 23  των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

3) Οι πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και οι αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων δεν αναμένεται να έχουν 

    σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση και λειτουργία της εταιρείας. 

4) Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού για την χρήση 2013 και 2012 ανερχόταν σε 67 και 55 άτομα, αντίστοιχα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 5) Η εταιρεία έχει συνολικά σχηματισμένη πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις ποσού € 7.835 χιλ. . Η πρόβλεψη για ανέλεγκτες φορολογικά 

    χρήσεις ανέρχεται σε 398 χιλ.

Erwin Paul Rauhe Βασίλειος Γούναρης 6) Οι διακοπείσες δραστηριότητες αφορούν την διακοπή λειτουργίας της δραστηριότητας εμπορίας και παραγωγής χημικών κατασκευών.

Αρ. Διαβ. 355132370 Α.Δ.Τ. ΑΕ 012305   Αναλυτική πληροφόρηση δίνεται στην σημείωση 27 των οικονομικών καταστάσεων.

7) Τα λοιπά συνολικά έσοδα αφορούν αναλογιστικά κέρδη/ζημιές (ΔΛΠ 19).

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 8) Συναλλαγές Συνδεδεμένων Μερών -ΔΛΠ 24 ΕΤΑΙΡΙΑ

Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 1.488.409

Κωνσταντίνος Τζαβέλλας Δήμητρα Χρονοπούλου Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 18.808.884

Α.Δ.Τ. ΑΚ 544094 Α.Δ.Τ. ΑΖ 050400 Απαιτήσεις 401.202

Υποχρεώσεις 18.742.625

Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης 211.939

Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 1.000

Υποχρεώσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης  0

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Ποσά εκφρασμένα σε €

01.01 - 31.12.2013

01.01 - 31.12.2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Ποσά εκφρασμένα σε €

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Ποσά εκφρασμένα σε € Ποσά εκφρασμένα σε €

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.

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

ΕΔΡΑ : Μεσογείων 449,  Αγ. Παρασκευή

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1η Ιανουαρίου 2013 έως 31η Δεκεμβρίου 2013

(δημοσιευόμενα βάσει του ν.2190/1920, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα Δ.Λ.Π.)

http://www.agro.basf.gr/

	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

