FCA BANK GESELLSCHAFT m.b.H.
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ (ΕΔΡΑ ΑΥΣΤΡΙΑ - ΒΙΕΝΝΗ)
16η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016)
ΕΤΗΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (Αρθρο 50δ του Κ.Ν.2190/1920) - (Ποσά σε Ευρώ)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
3. Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων
α. 'Οψεως
β. Λοιπές απαιτήσεις
4. Απαιτήσεις κατά πελατών
α. Χορηγήσεις
Μείον: Προβλέψεις για
επισφάλειες

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2016

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2015

144.997,87
0,00
30.552.382,71

Λοιποί λογαριασμοί ενεργητικού
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

639.848,19

390.884,12
0,00
34.171.087,84

29.912.534,52

934.046,13

479.175,15
30.536.707,54

33.237.041,71

Λοιποί λογαριασμοί παθητικού
Πλέον : Συσσωρευμένα κέρδη

702.052,63
34.329.978,46

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

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

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2016
Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2015
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
1. Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα
β. Προθεσμίας και με
προειδοποίηση
20.500.000,00
25.000.000,00

4.314.350,15
5.722.357,39

10.036.707,54

5.217.716,37
4.112.262,09

9.329.978,46

30.536.707,54

34.329.978,46

536.130,15

563.706,92

136.629,86
75.534,56

131.981,10
66.406,54

385.495,55

619.384,91

ΕΞΟΔΑ
2.166.286,81
322.650,58
1.605.304,79

2.255.543,12
598.460,73
1.606.723,73

619.607,42

1.960.962,35

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : 1. Απασχολούμενο προσωπικό : 16 άτομα

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

2. Tο κονδύλι υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα της χρήσης 2015 έχει μειωθεί κατά 2.500.000,00 για λόγους συνέπειας με την παρουσίαση
της τρέχουσας περιόδου, καθώς κατά τη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου κρίθηκε σκόπιμο η εν λόγω υποχρέωση, που αφορά σε δάνειο που δεν
προέρχεται από πιστωτικό ίδρυμα, να απεικονιστεί στους λοιπούς λογαριασμούς παθητικού, που έχουν αυξηθεί ισόποσα.
3. Η λογιστική βάση κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων είναι ο Ν. 4308/2014
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΚΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
3γ.Πιστωτικοί λογαριασμοί πληροφοριών

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2016
313.230,32

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2015
1.525.275,92
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ, 13 Φεβρουαρίου 2017
Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΜΟΔΡΑΚΑΣ
ΑΔΤ.Φ368245
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ A' 33334

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΖΑΚΟΜΟ ΚΑΡΕΛΛΙ
ΑΡ.ΔΙΑΒ. ΥΑ 4055093
ΑΡ. ΑΔ . ΟΕΕ A' 65252

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τη Διοίκηση του Υποκαταστήματος της Τράπεζας FCA BANK GESELLSCHAFT m.b.H (Hellenic Branch)
Έχουμε ελέγξει την ανωτέρω Κατάσταση με τους λογαριασμούς και τις λοιπές πληροφορίες του Υποκαταστήματος της Τράπεζας FCA BANK GESELLSCHAFT m.b.H (Hellenic Branch) («Υποκατάστημα»), που έχει καταρτιστεί από τη διοίκηση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50δ του κωδ. Ν.
2190/1920 «περί ανώνυμων εταιρειών» για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2016.
Ευθύνη της Διοίκησης
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση αυτής της Κατάστασης σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και περιλαμβάνει τους λογαριασμούς και τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 50δ του κωδ. Ν. 2190/1920, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η
διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση της Κατάστασης απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια 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. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε
τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Κατάσταση είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια.
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 ανακρίβειας της
Κατάστασης, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες 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 εσωτερικών δικλίδων του Υποκαταστήματος. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλόλητας 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 για να παράσχουν βάση για την ελεγκτική μας γνώμη.
Γνώμη
Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Κατάσταση του Υποκαταστήματος της Τράπεζας FCA BANK GESELLSCHAFT m.b.H (Hellenic Branch) για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2016, έχει καταρτισθεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και όσα προβλέπονται
από το άρθρο 50δ του κωδ. Ν. 2190/1920.
Λογιστική βάση κατάρτισης και περιορισμός χρήσης
Χωρίς να διαφοροποιούμε τη γνώμη μας, εφιστούμε την προσοχή στη Σημείωση 3 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 πληροφορίες που
προβλέπονται στο άρθρο 50δ του κωδ. Ν.2190/1920 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 της παραγράφου 1 του άρθρου 131 του κωδ. Ν. 2190/1920.
Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2017

Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
Χειμάρρας 8B
151 25 Μαρούσι
Αρ Μ ΣΟΕΛ 107

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ
Αρ Μ ΣΟΕΛ 16631

