BASF ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2341/01ΑΤ/Β/86/463(2008)
ΕΔΡΑ : Παραδείσου 2, Μαρούσι
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1η Ιανουαρίου 2014 έως 31η Δεκεμβρίου 2014
(δημοσιευόμενα βάσει του ν.2190/1920, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές 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.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Υπουργείο Ανάπτυξης

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
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:

Hartwig Michels

Μέλος

23-Σεπ-15

Νόμιμος ελεγκτής:

Αναστάσιος Παναγίδης

Ελεγκτική εταιρία:

KPMG Α.Ε.

Τύπος έκθεσης ελέγχου:

Γνώμη χωρίς επιφύλαξη - Με θέμα έμφασης

Αρμόδια Υπηρεσία - Νομαρχία:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Ποσά εκφρασμένα σε €

Ποσά εκφρασμένα σε €

01.01 - 31.12.2013

01.01 - 31.12.2014
31.12.2014
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία

Συνεχιζόμενες
δραστηριότητες

31.12.2013

33.857.737,04

0,00

33.857.737,04

Μικτά κέρδη / (ζημιές)

11.688.293,42

9.551.952,59

0,00

9.551.952,59

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων

1.780.649,71

774.128,87

-121.416,08

652.712,79

1.738.088,10

685.199,37

-621.416,08

63.783,29

-13.307,75

-139.419,02

512.721,57

373.302,55

45.675,00

0,00

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

3.059.111,06

2.260.256,44

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων

Αποθέματα

7.550.820,70

8.047.730,70

Μείον Φόροι

5.887.995,59

9.138.321,47

Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)

1.751.395,85

824.618,39

-1.134.137,65

-309.519,26

14.305.209,23

4.582.814,71

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)

-281.269,00

88.148,80

0,00

88.148,80

0,00

115.879,40

1.470.126,85

912.767,19

-1.134.137,65

-221.370,46

31.821.508,82

24.899.702,18

0,5832

0,2746

-0,3777

-0,1031

1.882.139,86

940.619,72

-121.416,08

819.203,64

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
προοριζόμενα για πώληση
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)
Κέρδη/ (ζημιές)μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε €)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων

Μετοχικό κεφάλαιο

8.798.584,90

8.798.584,90

-5.486.933,73

-6.957.060,58

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

3.311.651,17

1.841.524,32

Ποσά εκφρασμένα σε €

0,00

0,00

2.290.338,12

1.603.387,00

864.617,29

321.581,47

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

25.354.902,24

Σύνολο υποχρεώσεων (β)

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α)
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

31.12.2014

31.12.2013

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01/01/2014 και 01/01/2013 αντίστοιχα)

1.841.524,32

2.062.894,78

21.133.209,39

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες)

1.470.126,85

-221.370,46

28.509.857,65

23.058.177,86

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31/12/2014 και 31/12/2013 αντίστοιχα)

3.311.651,17

1.841.524,32

31.821.508,82

24.899.702,18

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Ποσά εκφρασμένα σε €

01.01 - 31.12.2014

01.01 - 31.12.2013

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη/ (ζημίες) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)

685.199,37

0,00

-621.416,08

101.490,15

166.490,85

0,00

517.745,33

Προβλέψεις

516.509,03

1.237.473,58

(Κέρδη)/Ζημίες από την πώληση ενσωμάτων παγίων

-13.333,85

0,00

-557,90

-1.519,12

43.119,51

72.703,29

433.083,09

398.051,76

Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Απομειώσεις ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων

Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή
που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)
(Αύξηση) /μείωση λοιπών προβλέψεων

Καταβεβλημένοι φόροι
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

3) Η εταιρεία την τρέχουσα χρήση εφάρμοσε το ΔΛΠ 8 για διόρθωση λάθους.Αναλυτική πληροφόρηση δίνεται στην σημείωση 2(ε) των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.
4) Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της εταιρείας παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 24 των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.
5) 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.
6) Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού για την χρήση 2014 και 2013 ανερχόταν σε 68 και 67 άτομα, αντίστοιχα.
7) Η εταιρεία έχει συνολικά σχηματισμένη πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις ποσού € 7.965 χιλ. . Η πρόβλεψη για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις ανέρχεται σε 398 χιλ.
8) Οι διακοπείσες δραστηριότητες της συγκριτικής περιόδου αφορούν την διακοπή λειτουργίας της δραστηριότητας εμπορίας και παραγωγής χημικών κατασκευών. Αναλυτική πληροφόρηση
δίνεται στην σημείωση 27 των οικονομικών καταστάσεων.
9) Τα λοιπά συνολικά έσοδα αφορούν αναλογιστικά κέρδη/ζημιές (ΔΛΠ 19).
10) Συναλλαγές Συνδεδεμένων Μερών -ΔΛΠ 24

-2.945.329,09

2.987.252,86

3.972.603,79

-1.587.579,93

-38.720,01

-953.615,59

-43.119,51

-72.703,29

-282.127,61

0,00

3.481.705,70

2.828.083,03

-394.805,25

-169.935,30

Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα

1) Εχουν τηρηθεί οι Βασικές Λογιστικές Αρχές του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2013.
2) Το θέμα έμφασης αφορά τον κίνδυνο του μακροοικονομικού και επιχειρησιακού περιβάλλοντος στη Ελλάδα και τις ενδεχόμενες επιπτώσεις του στην εταιρεία.

1.738.088,10

Κέρδη/ (ζημίες) προ φόρων (διακοπείσες δραστηριότητες)

ΕΤΑΙΡΙΑ

Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών

2.592.513

Αγορές αγαθών και υπηρεσιών

21.594.294

Απαιτήσεις

6.347.283

Υποχρεώσεις

22.848.928

Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης
Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης
Υποχρεώσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης

256.794
870
0

Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

16.100,00

0,00

557,90

1.519,12

-378.147,35

-168.416,18

543.035,82

-2.760.912,79

543.035,82

-2.760.912,79

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις / (Εξοφλήσεις) δανείων
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
περιόδου (α) + (β) + (γ)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

Σύνολο

37.264.964,41

754.699,46

Απαιτήσεις από πελάτες

Διακοπείσες
δραστηριότητες

Κύκλος εργασιών
972.697,24

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία

Συνεχιζόμενες
δραστηριότητες

3.646.594,17

-101.245,94

3.981.943,42

4.083.189,36

7.628.537,59

3.981.943,42

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Erwin Paul Rauhe

Βασίλειος Γούναρης

Αρ. Διαβ. 355132370

Α.Δ.Τ. ΑΕ 012305

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Δήμητρα Χρονοπούλου

Κωνσταντίνος Τζαβέλλας

Α.Δ.Τ. ΑΖ 050400

Α.Δ.Τ. ΑΚ 544094

