FCA BANK GESELLSCHAFT m.b.H.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ (ΕΔΡΑ ΑΥΣΤΡΙΑ - ΒΙΕΝΝΗ)
21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021)
ΕΤΗΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (Αρθρο 99α του Κ.Ν.4635/2019) - (Ποσά σε Ευρώ)
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2021

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2020
(Αναμορφωμένα)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
3. Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων
α. 'Οψεως
β. Λοιπές απαιτήσεις
4. Απαιτήσεις κατά πελατών
α. Χορηγήσεις
Μείον: Προβλέψεις για
επισφάλειες
Λοιποί λογαριασμοί ενεργητικού
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

2.111.555,42
0,00
44.723.900,76
658.642,98

1. Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα
β. Προθεσμίας και με
προειδοποίηση

36.844.707,03

21.010.684,76

Λοιποί λογαριασμοί παθητικού
Πλέον : Συσσωρευμένα κέρδη

12.219.089,81

1.133.333,39
23.291.392,56

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

1.147.374,41
0,00

15. 'Εκτακτα έσοδα

44.065.257,78

263.598,69

2.886.983,64
49.063.796,84

12.000.000,00

2.175.840,22
10.043.249,59

1.576.429,40
9.714.963,16

11.291.392,56

49.063.796,84

23.291.392,56

948.181,91

789.377,97

207.765,42
122.622,28

184.780,69
84.069,99

997.110,00

396.469,20

ΕΞΟΔΑ
1.532.617,81
653.903,57
1.999.390,20
83.184,23

1.374.355,57
271.914,63
1.664.383,03
424.802,66

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : 1. Απασχολούμενο προσωπικό : 24 άτομα
2. Η λογιστική βάση κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων είναι με βάση το Ν.4308/2014, ώστε αυτή να περιλαμβάνει τους λογαριασμούς και τις
συμπληρωματικές πληροφορίες που προβλέπονται από την παράγραφο 3 του άρθρου 99Α του Ν. 4635/2019
3. Η εταιρεία έχει φορολογικό πιστοποιητικό από το έτος 2011 έως 2013 βάσει του άρθρου 82 παρ.5 Ν.2238/1994 και από το 2014-2020 βάσει του άρθρου
65Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν.4174/2013) και έχει ανέλεγκτες χρήσεις από το 2016 και μετά.
4. Βάσει της οριστικής απόφασης της Επιτροπής Διερμηνειών των ΔΠΧΑ που εκδόθηκε τον Μάιο του 2021 «Κατανομή παροχών σε περιόδους υπηρεσίας
σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (ΔΛΠ) 19», διαφοροποιείται ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόζονταν στην Ελλάδα κατά το παρελθόν οι βασικές
αρχές του ΔΛΠ 19 ως προς το θέμα αυτό, καθώς η κατανομή πλέον των παροχών θα γίνεται στα τελευταία 16 έτη μέχρι την ημερομηνία συνταξιοδότησης των
εργαζομένων ακολουθώντας την κλίμακα του Ν.4093/2012.
Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων τον Δεκέμβριο του 2021, εξέδωσε σχετική οδηγία ότι η εν λόγω απόφαση πρέπει να έχει αναλογική
εφαρμογή και στις εταιρείες που εφαρμόζουν Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) (Ν.4308/2014) λαμβάνοντας υπόψη τις προβλέψεις των άρθρων 22 και 28
του Ν.4308/2014.
Η Εταιρεία μέχρι την έκδοση της απόφασης, εφάρμοζε το άρθρο 8 του Ν.3198/1955, τον Ν.2112/1920, και την τροποποίησή του από τον Ν.4093/2012 στην
περίοδο από την πρόσληψη μέχρι την ημερομηνία συνταξιοδότησης των εργαζομένων.
Βάσει των ανωτέρω, η εφαρμογή της ως άνω απόφασης έχει αντιμετωπισθεί ως μεταβολή λογιστικής πολιτικής, εφαρμόζοντας την αλλαγή αναδρομικά από
την έναρξη της πρώτης συγκριτικής περιόδου, ήτοι 1.1.2020 – 31.12.2020, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 28 των ΕΛΠ.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΚΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
3γ.Πιστωτικοί λογαριασμοί πληροφοριών

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2020
(Αναμορφωμένα)

21.274.283,45

ΕΣΟΔΑ
1. Τόκοι και εξομοιούμενα έσοδα
Λοιποί τόκοι και εξομοιούμενα έσοδα
4. 'Εσοδα προμηθειών
7. Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2021

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2021
6.611.423,74

8. Γενικά έξοδα διοίκησης
α. Δαπάνες προσωπικού
Μισθοί
Επιβαρύνσεις κοινωνικής φύσεως
για συντάξεις
Λοιπές επιβαρύνσεις προσωπικού
β. 'Αλλα έξοδα Διοίκησης

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2020
399.325,19
Αργυρούπολη, 20 Απριλίου 2022

H ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΙΣΤΕΑ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
Αρ.Ταυτότητας Χ579161
ΑΜ ΟΕΕ A 0112290

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΞΑΝΘΑΚΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
Αριθ.Ταυτότητας
ΑΕ 029412

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τη Διοίκηση του Υποκαταστήματος Ελλάδος της FCA BANK GESELLSCHAFT m.b.H.
Έχουμε ελέγξει τη συνημμένη κατάσταση με τους λογαριασμούς και τις συμπληρωματικές πληροφορίες (η «Κατάσταση») του Υποκαταστήματος Ελλάδος της FCA BANK GESELLSCHAFT m.b.H., που έχει καταρτιστεί από τη διοίκηση όπως προβλέπεται από την παράγραφο 3 του άρθρου 99Α του Ν.
4635/2019, όπως ισχύει, και αφορούν στη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021.
Ευθύνη της Διοίκησης
Η διοίκηση του Υποκαταστήματος είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση αυτής της Κατάστασης σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα, που περιγράφονται στη Σημείωση 2 της Κατάστασης, ώστε αυτή να περιλαμβάνει τους λογαριασμούς και τις συμπληρωματικές πληροφορίες που προβλέπονται από την
παράγραφο 3 του άρθρου 99Α του Ν. 4635/2019, όπως ισχύει, καθώς και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση της Κατάστασης απαλλαγμένης από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε
λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτής της Κατάστασης, με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες
δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και να διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Κατάσταση είναι απαλλαγμένη από ουσιώδες σφάλμα.
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στην Κατάσταση. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους σφάλματος της
Κατάστασης, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με την κατάρτιση της Κατάστασης του Υποκαταστήματος, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων
για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου του Υποκαταστήματος. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των
λογιστικών εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Κατάστασης.
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.
Γνώμη
Κατά τη γνώμη μας, η συνημμένη Κατάσταση του Υποκαταστήματος Ελλάδος της FCA BANK GESELLSCHAFT m.b.H. για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2021 έχει καταρτισθεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που περιγράφονται στη Σημείωση 2 της Κατάστασης και
περιλαμβάνει τους λογαριασμούς και τις συμπληρωματικές πληροφορίες που απαιτούνται από την παράγραφο 3 του άρθρου 99Α του Ν. 4635/2019, όπως ισχύει.
Άλλο θέμα
H Κατάσταση του Υποκαταστήματος Ελλάδος της FCA BANK GESELLSCHAFT m.b.H. για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2020 είχε ελεγχθεί από άλλον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, ο οποίος εξέφρασε γνώμη χωρίς διαφοροποίηση την 2 Απριλίου 2021 επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της
προηγούμενης χρήσεως.
Λογιστική βάση κατάρτισης και περιορισμός χρήσης
Εφιστούμε προσοχή στη Σημείωση 2 της ανωτέρω Κατάστασης, όπου περιγράφεται η λογιστική βάση της κατάρτισής της. Η Κατάσταση αυτή έχει καταρτιστεί με αποκλειστικό σκοπό να παρουσιάζει τους λογαριασμούς και τις συμπληρωματικές πληροφορίες που προβλέπονται από την παράγραφο 3
του άρθρου 99Α του Ν. 4635/2019, όπως ισχύει, και μπορεί να μην είναι κατάλληλη για άλλο σκοπό. Ως εκ τούτου η παρούσα Έκθεσή μας προορίζεται μόνο για υποβολή στην αρμόδια αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 99Α του Ν. 4635/2019, όπως ισχύει. Η γνώμη μας δεν τροποποιείται σε
σχέση με το θέμα αυτό.

Αθήνα 20 Απριλίου 2022

ΠράιςγουωτερχαουςΚούπερς
Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
Λεωφ. Κηφισίας 268
152 32 Χαλάνδρι
Α.Μ. ΣΟΕΛ 113

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Ευάγγελος Βενιζέλος
ΑΜ ΣΟΕΛ 39891

