Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις
Σύµφωνα µε το Ν. 4308/2014
για τη χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2016

FCA CAPITAL HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Λ. Βουλιαγµένης 580Α, ΤΚ 16452, Αργυρούπολη Αττικής

ΓΕ.ΜΗ. Εµπορικού & Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Αθηνών.
Αρ.121812201000.

Περιεχόµενα

Α. ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ FCA CAPITAL HELLAS SA ΠΡΟΣ
ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ............................................................................ 2
Β. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ .............................................. 7
Γ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ......................................................................................................... 9
∆. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ...................................................................................................................................... 10
Ε. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΩΝ ........................................................................................................... 12
ΣΤ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ .............................................................................. 13
Ζ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ................................................................. 14

1

Α. ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ FCA CAPITAL HELLAS SA ΠΡΟΣ
ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Προς την Tακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων µας,

Αγαπητοί µέτοχοι,

Σας υποβάλλουµε δια του παρόντος προς έγκριση τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της FCA CAPITAL
HELLAS Α.Ε.E.O για την χρήση 01/01/16 – 31/12/16.

Οι ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις σας παρέχουν όλες τις πληροφορίες αναφορικά µε τα οικονοµικά
αποτελέσµατα της εταιρείας.

Προκειµένου να περιγραφεί η τρέχουσα οικονοµική χρήση και να επισηµανθούν ορισµένοι παράγοντες που
επηρέασαν τα αποτελέσµατα, θα επιθυµούσαµε να επικεντρώσουµε την προσοχή σας στις πιο κάτω
παρατηρήσεις.

1.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1.1
Πραγµατική εικόνα της εξελίξεως και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και
της θέσης της

Τάση της αγοράς, Γενικά Επιχειρηµατικά ∆εδοµένα, Εµπορικά Αποτελέσµατα

Η FCA CAPITAL HELLAS ασκεί την επιχειρηµατική της δραστηριότητα στον τοµέα της χρηµατοδότησης του
αυτοκινήτου και η κύρια δραστηριότητά της συνίσταται στο να πωλεί αυτοκίνητα επί πιστώσει στους τελικούς
πελάτες («πώληση λιανικής»).

Η δραστηριότητα «πώληση λιανικής» καλύπτει πελάτες που έρχονται µέσω του επίσηµου δικτύου
αντιπροσώπων της F.C.A.G. (Captive) και συµπεριλαµβάνει επίσης, Alfa Romeo and LCV (Light
Commercial Vehicles = επαγγελµατικά) και µέσω ανεξάρτητων αντιπροσώπων (Near Captive). Η
δραστηριότητα αυτή µπορεί επίσης να κατηγοριοποιηθεί σε χρηµατοδοτήσεις Καινούριων αυτοκινήτων
(New) και Μεταχειρισµένων (Used).

Επιπρόσθετα και από τον Απρίλιο του 1998, η Εταιρεία δραστηριοποιείται επιτυχώς και στον χώρο της
Μακροχρόνιας Εκµίσθωσης Αυτοκινήτων (operating leasing), παρέχοντας ένα πλήθος υπηρεσιών.

Το απασχολούµενο προσωπικό της εταιρείας στις 31/12/16, ήταν 30 άτοµα: 3 διευθυντές και 27 υπάλληλοι.

Η αγορά αυτοκινήτου κατά το 2016, σηµείωσε µια αύξηση κατά 3,73% φθάνοντας τις πωλήσεις 84.496
αυτοκινήτων σε σχέση µε τις 81.457 του 2015.

Ο Όµιλος FCA (Fiat, Alfa Romeo) παρουσίασε µια αύξηση της τάξης του 30,40% στις πωλήσεις του
φθάνοντας τα 6.186 αυτοκίνητα, έναντι 4.744 το 2015.

2

Η διείσδυση της FCA CAPITAL HELLAS στην χρηµατοδότηση αυτών των πωλήσεων παρέµεινε σταθερή µε
3.310 χρηµατοδοτήσεις (53,5% έναντι 53,6% το 2015).

Μερίδιο της αγοράς και πωληθείσες µονάδες της FCA Greece

2015

2016

Units

Market
Share
%

Units

Market
Share
%

∆(Units)

∆
(Units)
%

3.039

3,73%

∆
(Market
Share
%)

TOTAL MARKET

84.496

FIAT CARS

4.920

5,82%

3.682

4,52%

1.238

33,62%

1,30%

ALFA ROMEO CARS

517

0,61%

477

0,59%

40

8,39%

0,03%

FIAT L.C.V.

749

0,89%

585

0,72%

164

28,03%

0,17%

6.186

7,3%

4.744

5,8%

1.442

30,40%

1,50%

TOTAL FCA Greece

81.457

DELTA 2016-2015

Ανταγωνισµός (Πωλήσεις Νέων Αυτοκινήτων)

Και το 2016 ο ανταγωνισµός στις πωλήσεις νέων αυτοκινήτων κυµάνθηκε σε υψηλά επίπεδα. Οι βασικοί
ανταγωνιστές του Οµίλου FCA ήταν η Toyota (12,4% µερίδιο αγοράς), ο Όµιλος GM (8,6%) και ο Όµιλος VW
(8,1%). Ο Όµιλος FCA κατέκτησε 7,3% µερίδιο αγοράς έναντι 5,8% το 2015.

Ο ανταγωνισµός ήταν έντονος και µεταξύ των χρηµατοδοτικών εταιρειών µε ελκυστικά προϊόντα όπως
µηδενικές προκαταβολές, αναβολή έναρξης αποπληρωµής για µεγάλο χρονικό διάστηµα κλπ. Οι εµπορικές
τράπεζες ήταν και φέτος έντονα ανταγωνιστικές απέναντι στις εξειδικευµένες χρηµατοδοτικές εταιρείες
αυτοκινήτων.

Να υπενθυµίσουµε ότι η FCA CAPITAL HELLAS, ως εµπορική εταιρεία, υποχρεούται να χρεώνει ΦΠΑ 24%
υπολογιζόµενο στον τόκο της χρηµατοδότησης, σε αντιδιαστολή µε τις τράπεζες που έχουν την (ανάλογη)
εισφορά του Ν.128/1975 (0,6% επί του µέσου κεφαλαίου).

Οργανωτική ∆οµή

Η FCA CAPITAL HELLAS ανήκε µέχρι τις 28/12/2006 στην εταιρεία Fidis Retail Italia S.p.a. (99,9975% των
µετοχών) και στην Fiat Finance Nederland B.V. (0,0025%).

Η FRI ανήκε στην Synesis S.p.A., όπου οι µέτοχοι είναι οι: BancaIntesa, Sanpaolo IMI, Capitalia and
UniCredito Italiano, κατέχοντας ισοµερώς το 51% των µετοχών, µε το υπόλοιπο 49% να ανήκει στην Fiat
Auto S.p.A.

Στις 28/12/2006, η εταιρεία FRI S.p.a. µετονοµάσθηκε σε Fiat Auto Financial Services S.p.a και η µετοχική
της σύνθεση διαµορφώθηκε ως εξής:
50% των µετοχών ανήκουν στην Fiat Auto S.p.a. και 50% στην SOFINCO (100% θυγατρική της Credit
Agricole S.A.).
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Το 2007 η εταιρεία Fiat Auto Financial Services S.p.a µετονοµάσθηκε σε Fiat Group Automobiles Financial
Services S.p.A (F.G.A.F.S). Με ηµεροµηνία 1.1.2009 η εταιρεία µετονοµάσθηκε σε FGA CAPITAL S.p.A,
ενώ την 14/1/2015 µετονοµάσθηκε FCA BANK S.p.A.

Στις 13/11/2006 η µετοχή της Fiat Finance Nederland B.V. µεταβιβάσθηκε στον κ. Giacomo Carelli.

Το 2003 δηµιουργήθηκε και η εταιρεία FCA Insurance Hellas Aσφαλιστικοί Σύµβουλοι ΑΕ (πρώην FGA
Insurance Hellas Aσφαλιστικοί Σύµβουλοι ΑΕ, έναρξη εµπορικής δραστηριότητας τον Σεπτέµβριο)
κλείνοντας την πρώτη (υπερδωδεκάµηνη χρήση) τον ∆εκέµβριο 2004. Ο βασικός µέτοχος είναι η FCA
Capital Hellas (99,975% των µετοχών).

Επίσης και από το 2001, λειτουργεί στην Ελλάδα και η τράπεζα FCA Bank G.m.b.H. (πρώην FGA Bank
G.m.b.H.) ως υποκατάστηµα της αντίστοιχης Αυστριακής.

Οικονοµικό - Χρηµατοδοτικό - Κόστος & Συγκερασµός – Χρηµατοοικονοµικοί δείκτες

Οι ανάγκες της FCA CAPITAL HELLAS για χρηµατοδότηση καλύπτονται κυρίως από ίδια κεφάλαια.

Έχει επίσης εκδώσει
Σύµβουλοι ΑΕ.

ένα οµόλογο αξίας 1.500.000,00 € µε την FCA Insurance Hellas Ασφαλιστικοί

Η καλή απόδοση τόσο της FCA BANK όσο και της FCA CAPITAL HELLAS ειδικότερα δίνουν τη ευχέρεια
στην εταιρεία να καλύπτει τις ανάγκες χρηµατοδότησης και από την διεθνή αγορά, επιτυγχάνοντας
χαµηλότερα επιτόκια και άρα χαµηλότερο κόστος δανεισµού.

Το Μικτό Περιθώριο Κέρδους ανέρχεται σε 2,49%% από 2,31% το 2015.
Η Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων ανέρχεται σε 2,55%% από 3,61% το 2015.
Η Γενική Ρευστότητα ανέρχεται σε 821% από 716% το 2015.
Ο δείκτης ∆ανειακής επιβάρυνσης ανέρχεται σε 2,46% από 2,36%το 2015.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ
Παρατήρηση: προκειµένου να κατανοηθεί η ανωτέρω κατάσταση λογαριασµών των αποτελεσµάτων
χρήσεως σύµφωνα µε τη δική µας επιχειρηµατική λογική, θα πρέπει να παραθέσουµε τις πιο κάτω
διευκρινήσεις:

-

Στον κύκλο εργασιών περιλαµβάνεται και η εισφορά του Οµίλου FCA σε σχέση µε την ενίσχυση
της χρηµατοδότησης.

-

Στo κόστος πωλήσεων είναι οι αγορές αυτοκινήτων συν η διαφορά στα αποθέµατα αρχής και
τέλους της περιόδου, οι αποσβέσεις των αυτοκινήτων προς ενοικίαση και οι προµήθειες
αντιπροσώπων.

-

Τα έσοδα από τους τόκους αντιπροσωπεύουν τα έσοδα από την παροχή πίστωσης στους
πελάτες.
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Τα επίσηµα Αποτελέσµατα προ Φόρων εµφανίζουν κέρδη της τάξης του €1.556,37 χιλ. σε σύγκριση µε των
€2.148,91 χιλ. για το 2015.

Η εταιρεία δεν θα διανείµει τα κέρδη στους µετόχους (τελεί υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
των µετόχων).

1.2
Πληροφορίες για την προβλεπόµενη εξέλιξη της εταιρείας και για τις δραστηριότητες στον
τοµέα έρευνας και ανάπτυξης

Ο Όµιλος FIAT ακολουθεί µια πολιτική µάρκετινγκ προκειµένου να προωθήσει την πολιτική
χρηµατοδοτήσεως επιδοτώντας τους τόκους χρηµατοδότησης. Με βάση το επιχειρηµατικό σχέδιο της
εταιρείας, οι προβλεπόµενες πωλήσεις για το 2017 θα κυµανθούν στα ίδια επίπεδα µε το 2016.

Η FCA CAPITAL HELLAS θα συνεχίσει να χρησιµοποιεί παράλληλα µε τα ίδια κεφάλαια της, τις δικές
της διεθνείς δυνατότητες χρηµατοδότησης µε χαµηλότερο κόστος σε σχέση µε τις εγχώριες τιµές
προκειµένου να διατηρήσει χαµηλό το κόστος του χρήµατος. Παράλληλα θα επιδιώξει και τον δανεισµό
από την εγχώρια αγορά εφόσον το κόστος δανεισµού δεν θα υπερβαίνει το αντίστοιχο του διεθνούς.

1.3
Κάθε σηµαντικό γεγονός που συνέβη από τη λήξη της χρήσης µέχρι την ηµέρα υποβολής της
έκθεσης

Βάσει της από 09/01/2017 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, εγκρίνεται η ∆ιανοµή
κερδών από τα υφιστάµενα κέρδη εις νέον της Εταιρείας ποσού €10.000.000,00.

1.4

Περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων

Οι λοιπές προβλέψεις την 31/12/2016 είναι 155,83χιλ. €, έναντι 156,52χιλ. € το 2015.

Προκειµένου να περιορίσει τον κίνδυνο από ενδεχόµενες επισφαλείς απαιτήσεις, η εταιρεία εισπράττει
εγγυήσεις και προκαταβολές από πελάτες της, ενώ παράλληλα προβαίνει σε έλεγχο της πιστοληπτικής
φερεγγυότητας για όλους τους υποψήφιους πελάτες της. Η εταιρεία επίσης έχει δηµιουργήσει προβλέψεις
επισφαλών απαιτήσεων, σύµφωνα µε την µέθοδο υπολογισµού του οµίλου FCA BANK SpA. Η µέθοδος
αυτή βασίζεται σε στατιστικά και ιστορικά στοιχεία, όπου υπολογίζεται ένα ποσοστό επί των
καθυστερούµενων οφειλών ανά περίοδο καθυστέρησης, σε συνδυασµό µε την προβλεπόµενη ζηµιά που οι
καθυστερήσεις αυτές µπορεί να φέρουν.

Στα αποτελέσµατα του 2016, η πρόβλεψη για αποζηµίωση του προσωπικού έχει υπολογιστεί µετά από
µελέτη από πιστοποιηµένους αναλογιστές.

1.5

Ύπαρξη υποκαταστηµάτων της εταιρείας

∆εν υπάρχουν υποκαταστήµατα

1.6

Ανάλυση για τα έξοδα χωρίς δικαιολογητικά

∆εν υπάρχουν τέτοια έξοδα
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1.7

Πληροφορίες για τις ίδιες µετοχές

∆εν υπάρχουν ίδιες µετοχές

1.8

Πληροφορίες για τις αµοιβές των µελών διοίκησης

Η εταιρία κατέβαλε στα µέλη των Οργάνων ∆ιοικήσεως και ∆ιευθύνσεως στη χρήση 2016 τα παρακάτω
ποσά:
α. Αµοιβές ∆ιευθυντικών στελεχών: ΕΥΡΩ 160.616,08
β. Εργοδοτικές εισφορές

: ΕΥΡΩ

40.410,96

Εκ των µελών του ∆.Σ ο κος Ε.Θεοφανόπουλος προσέφερε τις υπηρεσίες του ως ελεύθερος επαγγελµατίας
και οι συνολικές του αµοιβές του ανήλθαν σε 4.800,00 ΕΥΡΩ.

2.

ΕΝ∆ΟΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ

Η εταιρεία έχει ενδοεταιρικές συναλλαγές µε τις εταιρείες FCA BANK, FCA INSURANCE HELLAS
Ασφαλιστικοί Σύµβουλοι ΑΕ και FCA GREECE, µέσα στα πλαίσια των συνήθων δραστηριοτήτων τους.

Ανάλυση των ανωτέρω συναλλαγών απεικονίζεται στον ακόλουθο πίνακα (ποσά σε χιλ.€):

Α/Α
1

Επωνυµία

Σχέση

FCA BANK GmbH

συγγενής

Χρήση

είδος συναλλαγής

2016

δάν.σύµβαση

Εκροές προς
Συνδεδεµένα
Μέρη

Εισροές από
Συνδεδεµένα
Μέρη

34
986

αγορ.εµπ.&υπηρεσ.
εµπορ.συµβάσεις
2

FCA INSURANCE

θυγατρική

2016

πωλ.υπηρεσ.
3

FCA GREECE

συγγενής

2016

12
2.318

αγορ.εµπ.&υπηρεσ.
πωλ.εµπ.&υπηρεσ.

3.

23

δάν.σύµβαση

636

ΕΝΙΑΙΑ (ΑΠΛΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ) ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ

∆εν συντρέχει λόγος κατάρτισης ενοποιηµένης έκθεσης από την FCA CAPITAL HELLAS.

Αργυρούπολη, 13 Φεβρουαρίου 2017

Giacomo Carelli – Πρόεδρος ∆.Σ ........................................................................
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Β. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας FCA Capital Hellas Α.Ε.
Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων
Ελέγξαµε τις συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας FCA Capital Hellas Α.Ε., οι οποίες
αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου, τις καταστάσεις αποτελεσµάτων, µεταβολών
καθαρής θέσης και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και το σχετικό
προσάρτηµα.
Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των χρηµατοοικονοµικών
καταστάσεων σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες
που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση χρηµατοοικονοµικών
καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων µε βάση
τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου, πού έχουν
ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία. 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 οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα
ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται
στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, 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 και
εύλογη παρουσίαση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό
ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της
αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την
αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του
εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης
των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.
Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη
θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης.
Γνώµη
Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε
ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας FCA Capital Hellas Α.Ε. κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2016
και τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, σύµφωνα µε τα
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.
Έκθεση επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
Λαµβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης ∆ιαχείρισης του
∆ιοικητικού Συµβουλίου, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015,
σηµειώνουµε ότι:
α) Κατά τη γνώµη µας η Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχει καταρτισθεί σύµφωνα µε τις
ισχύουσες νοµικές απαιτήσεις του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920 και το περιεχόµενο αυτής αντιστοιχεί
µε τις
συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την
31/12/2016.
β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαµε κατά το έλεγχό µας, για την Εταιρεία FCA Capital Hellas Α.Ε.. και το
περιβάλλον της, δεν έχουµε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού της
Συµβουλίου.

7

Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2017
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ
Αρ Μ ΣΟΕΛ 16631

ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) A.E.
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
Χειµάρρας 8B
151 25 Μαρούσι
Αρ Μ ΣΟΕΛ 107
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Γ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Για την χρήση που έληξε στις 31.12.2016

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (01 Ιανουαρίου 2016 – 31 ∆εκεµβρίου 2016)

Ποσά κλειόµενης
περιόδου 2016
Κύκλος εργασιών (καθαρός)
Κόστος πωλήσεων
Μικτό αποτέλεσµα
Λοιπά συνήθη έσοδα
Έξοδα διοίκησης
Έξοδα διάθεσης
Λοιπά έξοδα και ζηµιές
Λοιπά έσοδα και κέρδη
Αποτελέσµατα προ τόκων και φόρων
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Αποτέλεσµα προ φόρων
Φόροι εισοδήµατος
Αποτέλεσµα περιόδου µετά από
φόρους

Σηµ.
3

5
4
4
6
7
8
9

Ποσά προηγούµενης
περιόδου 2015

35.052.468,37
(34.178.574,55)
873.893,82
1.040.580,21
1.914.474,03
(1.247.943,42)
(2.495.886,85)
(2.250.929,75)
2.158.206,21
(1.922.079,78)
3.559.136,92
(80.684,93)
1.556.372,21

49.628.177,50
(48.483.679,52)
1.144.497,98
1.088.267,46
2.232.765,44
(1.161.153,11)
(2.670.652,15)
(2.073.217,06)
1.828.286,79
(1.843.970,09)
4.117.471,11
(124.587,11)
2.148.913,91

0,00

0,00

1.556.372,21

2.148.913,91

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 14 έως 24 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων
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∆. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
η

Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2016
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
Ποσά κλειόµενης
περιόδου 2016
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώµατα πάγια
Μεταφορικά µέσα
Λοιπός εξοπλισµός
Επενδύσεις σε ακίνητα τρίτων
Λοιπά ενσώµατα στοιχεία
Σύνολο
Άυλα πάγια στοιχεία
Λοιπά άυλα
Σύνολο
∆άνεια και απαιτήσεις
∆ιακρατούµενες έως τη λήξη επενδύσεις (µετοχή)
Σύνολο
Σύνολο µη κυκλοφορούντων
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέµατα
Εµπορεύµατα
Σύνολο
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία και προκαταβολές
Εµπορικές απαιτήσεις (πελάτες)
∆ουλευµένα έσοδα περιόδου
Λοιπές Απαιτήσεις
Προπληρωµένα έξοδα
Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και Ισοδύναµα
Σύνολο
Σύνολο κυκλοφορούντων

Σηµ.
10
10
10
10

Ποσά
προηγούµενης
περιόδου 2015

482.614,43
2.328,78
39.505,46
114.272,95
638.721,62

927.914,90
2.878,90
42.555,12
145.207,33
1.118.556,25

12.900,45
12.900,45
1.913.290,28
59.985,00
1.973.275,28
2.624.897,35

0,45
0,45
2.513.290,28
59.985,00
2.573.275,28
3.691.831,98

14

1.967.206,79
1.967.206,79

937.004,92
937.004,92

15

48.381.100,56
0,00
186.737,59
249.222,10
15.917.323,38
64.734.383,63
66.701.590,42

53.905.473,93
52.342,07
236.016,96
1.526.289,99
8.379.467,53
64.099.590,48
65.036.595,40

69.326.487,77

68.728.427,38

11
12
13

16
17

Σύνολο ενεργητικού
Καθαρή θέση
Καταβληµένα κεφάλαια
Κεφάλαιο

18

1.200.000,00

1.200.000,00

Υπέρ το άρτιο

18

19.400.000,00

19.400.000,00

20.600.000,00

20.600.000,00

Σύνολο
Αποθεµατικά και αποτελέσµατα εις νέον
Τακτικό αποθεµατικό

19

400.000,00

400.000,00

Αφορολόγητα αποθεµατικά

19

570.905,52

570.905,52

Αποτελέσµατα εις νέο

39.474.593,82

37.918.221,61

Σύνολο

40.445.499,34

38.889.127,13

Σύνολο καθαρής θέσης

61.045.499,34

59.489.127,13

Προβλέψεις

10

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόµενους

20

146.126,34

146.824,58

Λοιπές προβλέψεις

21

9.700,00

9.700,00

155.826,34

156.524,58

518.684,49
5.954.926,86
1.500.130,00
29.210,58
49.256,17
63.278,12
9.675,87
8.125.162,09
8.125.162,09

976.079,34
6.096.818,63
1.402.654,00
110.760,30
51.421,76
351.509,92
93.531,72
9.082.775,67
9.082.775,67

Σύνολο
Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Εµπορικές υποχρεώσεις
Προκαταβολές πελατών
∆άνεια
Λοιποί φόροι και τέλη
Οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης
Λοιπές υποχρεώσεις
Εξοδα χρήσεως δουλευµένα
Σύνολο
Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και
υποχρεώσεων

22

23
24
25
26

69.326.487,77

68.728.427,38

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 14 έως 24 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.
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Ε. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΩΝ
για τη χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2016

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΩΝ (ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟ∆ΟΣ)
Ποσά
κλειόµενης
περιόδου 2016
Χρηµατοροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Αποτέλεσµα προ φόρων
Πλέον/µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις και αποµειώσεις ενσώµατων και άυλων παγίων
Προβλέψεις
Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι (καθαρό ποσό)

Ποσά
προηγούµενης
περιόδου 2015

1.556.372,21

2.148.913,91

253.519,55
(698,24)
(3.478.451,99)
(3.225.630,68)

236.935,36
16.098,74
(3.992.884,00)
(3.739.849,90)

(1.030.201,87)
7.503.062,70
(957.613,58)

2.889.772,25
2.840.030,84
(2.897.711,56)

5.515.247,25

2.832.091,53

(80.684,93)

(124.587,11)

Πλέον:
Εισπράξεις από πιστωτικούς τόκους
ΣΥΝΟΛΟ

3.559.136,92
7.324.440,77

4.117.471,11
5.234.039,54

Χρηµατοροές από επενδυτικές δραστηριότητες
εισπράξεις από πώληση παγίων στοιχείων
Πληρωµές για απόκτηση παγίων στοιχείων
ΣΥΝΟΛΟ

925.246,15
(711.831,07)
213.415,08

682.721,23
(1.102.911,90)
(420.190,67)

7.537.855,85

4.813.848,87

8.379.467,53
15.917.323,38

3.565.618,66
8.379.467,53

Πλέον/µείον µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης
Μεταβολή αποθεµάτων
Μεταβολή απαιτήσεων
Μεταβολή υποχρεώσεων
Mείον:
Πληρωµές για χρεωστικούς τόκους

Συµφωνία µεταβολής διαθεσίµων
Καθαρή µεταβολή στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα της
χρήσης
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην αρχή της περιόδου
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στο τέλος της περιόδου

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 14 έως 24 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.
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ΣΤ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ
για τη χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2016

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ
Καθαρή θέση

Κεφάλαιο

Υπολοιπο 01.01.2016

1.200.000,00

Υπέρ το άρτιο

19.400.000,00

Αποθ.νόµων &
κατ/κου
400.000,00

Αφορολόγητα
αποθεµατικά
570.905,52

Αποτελέσµατα περιόδου
Υπολοιπο 31.12.2016

1.200.000,00

19.400.000,00

400.000,00

570.905,52

Αποτελέσµατα εις
νέο

Σύνολο

37.918.221,61

59.489.127,13

1.556.372,21

1.556.372,21

39.474.593,82

61.045.499,34

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 14 έως 24 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΤΖΑΚΟΜΟ ΚΑΡΕΛΛΙ

ΞΑΝΘΑΚΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΜΟ∆ΡΑΚΑΣ

ΑΡ.∆ΙΑΒ.YA 4055093

Αριθ.Ταυτότητας

ΑΡ.Α∆.ΟΕΕ A' 65252

ΑΕ 029412

Αρ.Ταυτότητας Φ368245

ΑΜ ΟΕΕ A' 33334
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Ζ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
1.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η FCA CAPITAL HELLAS, ιδρύθηκε στις 31/10/1991, ασκεί την επιχειρηµατική της δραστηριότητα στον
τοµέα της χρηµατοδότησης του αυτοκινήτου και η κύρια δραστηριότητά της συνίσταται στο να πωλεί
αυτοκίνητα επί πιστώσει στους τελικούς πελάτες («πώληση λιανικής»).
Επιπρόσθετα και από τον Απρίλιο του 1998, η Εταιρεία δραστηριοποιείται επιτυχώς και στον χώρο της
Μακροχρόνιας Εκµίσθωσης Αυτοκινήτων (operating leasing), παρέχοντας ένα πλήθος υπηρεσιών.
Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στη Λ. Βουλιαγµένης 580Α, ΤΚ 16452, Αργυρούπολη Αττικής.
Ο αριθµός εγγραφής της εταιρείας στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών είναι 25054/02/B/91/302 και ο
αριθµός εγγραφής της στο ΓΕ.ΜΗ. του Εµπορικού & Επαγγελµατικού Επιµελητηρίου Αθηνών είναι
121812201000.
Η Αρχική Επωνυµία της εταιρείας ήταν FIAT CREDIT HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ (βάσει του από 31/10/1991 πρακτικού ∆.Σ), ενώ η τρέχουσα επωνυµία της είναι FCA
CAPITAL HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (βάσει του από 24/02/2015
Πρακτικού Γ.Σ.)
Η µετοχική σύνθεση της εταιρείας είναι η εξής: FCA Bank SpA
Giacomo Carelli

2.

79.999 µετοχές,
1 µετοχή.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των Οικονοµικών Καταστάσεων
Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε το Ν. 4308/2014 “Νέα Ελληνικά Λογιστικά
Πρότυπα, συναφείς ρυθµίσεις και άλλες διατάξεις”.
Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους και µε την αρχή της
συνεχιζόµενης δραστηριότητας («going concern»).
Οι Οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε ευρώ που είναι το νόµισµα του οικονοµικού περιβάλλοντος
στο οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία.

2.2

Περίληψη σηµαντικών λογιστικών πολιτικών και εκτιµήσεων

Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων απαιτεί όπως η ∆ιοίκηση της Εταιρείας προβαίνει σε σηµαντικές
λογιστικές εκτιµήσεις, παραδοχές και κρίσεις που επηρεάζουν τα υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων
και υποχρεώσεων και τις γνωστοποιήσεις, τη γνωστοποίηση ενδεχόµενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων
καθώς και τα παρουσιαζόµενα έσοδα και έξοδα. Τα πραγµατικά αποτελέσµατα ενδέχεται να διαφέρουν από
τις εκτιµήσεις αυτές. Οι σηµαντικότερες λογιστικές πολιτικές, κρίσεις και εκτιµήσεις αναφορικά µε γεγονότα
των οποίων η εξέλιξη θα µπορούσε να µεταβάλει ουσιωδώς τα κονδύλια των οικονοµικών καταστάσεων
κατά την επόµενη δωδεκάµηνη περίοδο είναι τα εξής:

2.2.1 Ενσώµατα Πάγια
Αρχική αναγνώριση
Κατά την αρχική αναγνώριση, τα πάγια στοιχεία επιµετρούνται στο κόστος κτήσης. Στο κόστος κτήσης των
παγίων περιλαµβάνονται και οι δαπάνες βελτίωσης τους. Οι δαπάνες επισκευών και συντηρήσεων
κεφαλαιοποιούνται όταν εµπίπτουν στον ορισµό του περιουσιακού στοιχείου, διαφορετικά αναγνωρίζονται
ως έξοδο εντός της χρήσης στην οποία πραγµατοποιούνται.
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Μεταγενέστερη επιµέτρηση
Μεταγενέστερα επιµετρούνται στο αποσβέσιµο κόστος κτήσεως (κόστος κτήσης µείον τις σωρευµένες
αποσβέσεις και τυχόν αποµειώσεις της αξίας τους) .
Τα πάγια στοιχεία που έχουν περιορισµένη ωφέλιµη οικονοµική ζωή υπόκεινται σε ετήσια απόσβεση της
αξίας τους η οποία υπολογίζεται µε την µέθοδο της σταθερής απόσβεσης και µε συντελεστή που αντανακλά
τις ωφέλιµες ζωές των παγίων που στην προκειµένη περίπτωση ταυτίζεται µε το φορολογικό συντελεστή,
µε εξαίρεση τα µεταφορικά µέσα που προορίζονται για ενοικίαση.

Η εταιρεία αποσβαίνει τα µεταφορικά µέσα που προορίζονται για ενοικίαση σύµφωνα µε τις από τον νόµο
προβλεπόµενες αποσβέσεις και όχι µε βάση την διάρκεια της µίσθωσης. Ο ακόλουθος πίνακας (ποσά σε
χιλ. ευρώ) απεικονίζει την διαφορά µεταξύ των δύο µεθόδων και την σχετική επίπτωση τόσο στα
αποτελέσµατα όσο και στην Καθαρή Θέση της εταιρείας, η οποία όµως δεν κρίνεται σηµαντική.

Συσσωρευµένες Αποσβέσεις

Σύµφωνα
µε το Π.∆

∆ιαφορά στην
καθαρή θέση
τέλους χρήσεως

Με βάση την ωφέλιµη ζωή

Α. ∆ιαφορά στην Καθαρή Θέση στις 31/12/2016
Υπόλοιπο την 31/12/2015

-408

-402

-6

Αποσβέσεις χρήσεως 2016

-152

249

-401

Μειώσεις λόγω διαγραφών

439

0

439

-121

-153

32

249

39

Υπόλοιπο την 31/12/2016

Β. ∆ιαφορά στα Αποτελέσµατα χρήσεως 1/1/2016 - 31/12/2016
Αποσβέσεις χρήσεως 2016
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2.2.2 Άυλα πάγια στοιχεία
Άυλο είναι ένα εξατοµικεύσιµο και µη νοµισµατικό περιουσιακό στοιχείο, χωρίς υλική υπόσταση. Ένα άυλο
περιουσιακό στοιχείο είναι εξατοµικεύσιµο σε κάθε µία από τις δύο παρακάτω περιπτώσεις:
α) είναι διαχωρίσιµο, δηλαδή δύναται να διαχωρίζεται ή αποχωρίζεται από την οντότητα και να πωλείται,
µεταβιβάζεται, εκµισθώνεται, ή ανταλλάσσεται, είτε από µόνο του ή µαζί µε σχετική σύµβαση, περιουσιακό
στοιχείο ή υποχρέωση.
β) προκύπτει από συµβατικά ή άλλα νόµιµα δικαιώµατα, ανεξάρτητα του εάν τα δικαιώµατα είναι
µεταβιβάσιµα, ή διαχωρίσιµα από την οντότητα, ή από άλλα δικαιώµατα και δεσµεύσεις.

Αρχική αναγνώριση
Κατά την αρχική αναγνώριση, τα άυλα πάγια στοιχεία επιµετρούνται στο κόστος κτήσης.

Μεταγενέστερη επιµέτρηση
Μεταγενέστερα επιµετρούνται στο αποσβέσιµο κόστος κτήσεως (κόστος κτήσης µείον τις σωρευµένες
αποσβέσεις και τυχόν αποµειώσεις της αξίας τους)
∆εν αναγνωρίζονται εσωτερικώς δηµιουργούµενα άυλα στοιχεία.

Οι αποσβέσεις των άυλων παγίων διενεργήθηκαν µε τη σταθερή µέθοδο µε συντελεστή απόσβεσης που
αντανακλά την ωφέλιµη ζωή τους (που η διοίκηση της εταιρίας επέλεξε) ως εξής:

Άυλα πάγια στοιχεία (software):

5 έτη

∆εν υπάρχουν άυλα πάγια µε απεριόριστη διάρκεια ζωής.
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2.2.3 ∆ιακρατούµενες έως τη λήξη επενδύσεις (µετοχές)

Η συµµετοχή στο µετοχικό κεφάλαιο της FCA Insurance Hellas Ασφαλιστικοί Σύµβουλοι ΑΕ µε ποσοστό
99,99% αποτιµήθηκε στην αξία κτήσεως, η οποία ανέρχεται σε ΕΥΡΩ 59.985

2.2.4 Τρέχουσα και αναβαλλόµενη φορολογία

Τρέχουσα φορολογία
Οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις φόρων εισοδήµατος για την τρέχουσα περίοδο επιµετρούνται στο ποσό που
αναµένεται να ανακτηθεί από ή να πληρωθεί στις φορολογικές αρχές. Τα ποσοστά του φόρου και οι
φορολογικοί νόµοι που χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό του ποσού είναι εκείνα που έχουν θεσπιστεί ή
κατ’ ουσία θεσπιστεί έως την ηµεροµηνία κατάστασης οικονοµικής θέσης στις χώρα στην οποία λειτουργεί η
Εταιρεία και δηµιουργεί φορολογητέο εισόδηµα.

Η πρόβλεψη για φόρο εισοδήµατος για την κλειόµενη χρήση καθώς και για προηγούµενες χρήσεις
υπολογίζεται
µε βάση τα ποσά που εκτιµάται ότι θα καταβληθούν στις φορολογικές αρχές,
χρησιµοποιώντας τους θεσµοθετηµένους φορολογικούς συντελεστές κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού.
Η πρόβλεψη φόρου εισοδήµατος περιλαµβάνει τον τρέχοντα φόρο εισοδήµατος για κάθε χρήση όπως
προκύπτει από τη δήλωση φόρου εισοδήµατος και τους εκτιµώµενους πρόσθετους φόρους που πιθανόν να
προκύψουν σε φορολογικούς ελέγχους των ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων, στη βάση ευρηµάτων
προηγούµενων φορολογικών ελέγχων. Ως εκ τούτου, η τελική εκκαθάριση των φόρων εισοδήµατος πιθανόν
να αποκλίνει από τα σχετικά ποσά τα οποία έχουν καταχωρηθεί στις οικονοµικές καταστάσεις.

Ο τρέχων φόρος εισοδήµατος που αφορά στοιχεία που αναγνωρίζεται απευθείας στην καθαρή θέση ή στα
λοιπά συνολικά εισοδήµατα αναγνωρίζεται στην καθαρή θέση ή στα λοιπά συνολικά εισοδήµατα και όχι στα
Αποτελέσµατα Χρήσης. Η διοίκηση αξιολογεί περιοδικά τη θέση που έχει πάρει αναφορικά µε τη
φορολογική δήλωση που σχετίζεται µε υποθέσεις στις οποίες οι φορολογικοί κανονισµοί επιδέχονται
ερµηνείας και φτιάχνει σχετική πρόβλεψη όπου είναι απαραίτητο.
Για την χρήση 2016 η εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών,
όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65Α του Κώδικα Φορολογικής ∆ιαδικασίας Ν. 4174/2013
(όπως τροποποιήθηκε από τον 4410/2016), και την υπουργική απόφαση 1124/2015 της Γενικής
Γραµµατείας ∆ηµοσίων Εσόδων. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό
πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί µετά τη δηµοσίευση των οικονοµικών καταστάσεων χρήσης 2016.
(Αν µέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις
εκτιµούµε ότι αυτές δεν θα ασκήσουν ουσιώδη επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις).

Αναβαλλόµενη φορολογία
∆εν υιοθετήθηκε από την Εταιρεία καθώς είναι προαιρετική από τον Ν.4308/2014.

2.2.5 Αποθέµατα

Αρχική αναγνώριση
Τα από αγορά προερχόµενα αποθέµατα (καινούργια αυτοκίνητα, µεταχειρισµένα αυτοκίνητα),
αποτιµήθηκαν στην τιµή κτήσεως τους. Στην συνολική αξία των αποθεµάτων (Euro 1.967.206,79)
συµπεριλαµβάνεται και η αξία αυτοκινήτων που προήλθαν από κατασχέσεις (Euro 123.266,09). Τα εν
λόγω αυτοκίνητα αποτιµήθηκαν στην αξία επανεισαγωγής τους στα αποθέµατα µετά την κατάσχεση τους,
(πιστωτικό τιµολόγιο για επιστροφή πωλήσεων, αξίας ίσης µε το ανεξόφλητο κεφάλαιο).
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Μεταγενέστερη επιµέτρηση
Σηµειώνεται ότι τα αποθέµατα των καινούργιων αυτοκινήτων της εταιρείας κατά την 31.12.2016 είναι
κτήσεως όχι πέραν του έτους, συνεπώς δεν υπάρχει θέµα οικονοµικής ή τεχνολογικής τους απαξίωσης. Ως
εκ τούτου δεν συνέτρεξε περίπτωση λογισµού προβλέψεως λόγω υποτιµήσεως της αξίας.

2.2.6 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

Τα χρηµατικά διαθέσιµα και ισοδύναµα, περιλαµβάνουν µετρητά στο ταµείο των γραφείων της Εταιρείας
καθώς και καταθέσεις όψεως σε τράπεζες.

2.2.7 Προβλέψεις

Προκειµένου να περιορίσει τον κίνδυνο από ενδεχόµενες επισφαλείς απαιτήσεις, η εταιρεία εισπράττει
εγγυήσεις και προκαταβολές από πελάτες της, ενώ παράλληλα προβαίνει σε έλεγχο της πιστοληπτικής
φερεγγυότητας για όλους τους υποψήφιους πελάτες της. Η εταιρεία επίσης έχει δηµιουργήσει προβλέψεις
επισφαλών απαιτήσεων, σύµφωνα µε την µέθοδο υπολογισµού του οµίλου FCA BANK SpA. Η µέθοδος
αυτή βασίζεται σε στατιστικά και ιστορικά στοιχεία, όπου υπολογίζεται ένα ποσοστό επί των
καθυστερούµενων οφειλών ανά περίοδο καθυστέρησης, σε συνδυασµό µε την προβλεπόµενη ζηµιά που οι
καθυστερήσεις αυτές µπορεί να φέρουν. Στον ισολογισµό απεικονίζονται αφαιρετικά των εµπορικών
απαιτήσεων.

2.2.8 Προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους µετά την έξοδο από την υπηρεσία

Η Εταιρεία επιµετρά τις προβλέψεις για παροχές σε εργαζόµενους µετά την έξοδο από την υπηρεσία µε
αναλογιστική µελέτη που λαµβάνει κάθε χρόνο.

2.2.9 Έσοδα

Τα έσοδα από την πώληση αγαθών αναγνωρίζονται, βάσει της αρχής του δεδουλευµένου, στο χρόνο κατά
τον οποίο εκπληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Μεταβιβάζονται στον αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται µε την κυριότητά
τους.
β) Τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή.
γ) Τα οικονοµικά οφέλη από τη συναλλαγή µπορούν να επιµετρηθούν αξιόπιστα και θεωρείται σφόδρα
πιθανή η εισροή τους στην οντότητα.

Ιδιαίτερα, το έσοδο αναγνωρίζεται εφόσον µπορεί να µετρηθεί αξιόπιστα και κατά τη στιγµή της πώλησης
θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή του σχετικού τιµήµατος στην οντότητα.
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3.

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Το κονδύλι στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις για τις χρήσεις 2016 και 2015 αναλύεται ως εξής:

∆ραστηριότητας εσωτερικού
από πωλήσεις
από παροχή υπηρεσιών
από πωλήσεις µισθωµένων
Σύνολο

4.

01.01 - 31.12.2016
34.082.959,20
950.288,79
19.220,38
35.052.468,37

01.01 - 31.12.2015
48.435.236,68
1.172.419,60
20.521,22
49.628.177,50

ΕΞΟ∆Α ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ

Οι λογαριασµοί εξόδων έχουν µερισθεί στις λειτουργίες διοίκησης και διάθεσης ως εξής:

Έξοδα ∆ιοίκησης
Αµοιβές & έξοδα προσωπικού
Αµοιβες & έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι - τέλη
∆ιάφορα εξοδα
Αποσβέσεις παγίων στοιχείων
Προβλέψεις εκµετάλλευσης
Σύνολο

01.01 - 31.12.2016
406.380,90
443.404,71
134.128,23
58.913,67
171.173,08
33.942,83
0,00
1.247.943,42

01.01 - 31.12.2015
362.438,92
441.792,63
127.040,06
44.275,73
147.189,78
33.537,58
4.878,41
1.161.153,11

Εξοδα ∆ιάθεσης
Αµοιβές & έξοδα προσωπικού
Αµοιβες & έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι - τέλη
∆ιάφορα εξοδα
Αποσβέσεις παγίων στοιχείων
Προβλέψεις εκµετάλλευσης
Σύνολο

01.01 - 31.12.2016
812.761,81
886.809,42
268.256,46
117.827,34
342.346,15
67.885,67
0,00
2.495.886,85

01.01 - 31.12.2015
833.609,53
1.016.123,04
292.192,15
101.834,19
338.536,48
77.136,43
11.220,33
2.670.652,15

01.01 - 31.12.2016
1.037.162,85
3.417,36
1.040.580,21

01.01 - 31.12.2015
1.076.892,54
11.374,92
1.088.267,46

5. ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΗΘΗ ΕΣΟ∆Α

Εσοδα παρεποµένων ασχολιων
Εσοδα Επιδοτήσεων Επιχορ/σεων
Σύνολο
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6. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟ∆Α ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ
Το κονδύλι στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής:

Εκτακτα και ανόργανα έξοδα
Ζηµία από διαγραφή ανεπίδεκτων εισπράξεων απαιτήσεις
Εξοδα προηγουµένων χρήσεων
Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους
Σύνολο

01.01 - 31.12.2016
32.742,05
2.198.925,35
19.262,35
0,00
2.250.929,75

01.01 - 31.12.2015
17.310,25
2.020.691,32
17.677,52
17.537,97
2.073.217,06

7. ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ∆Α ΚΑΙ ΚΕΡ∆Η
Το κονδύλι στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής:

Εκτακτα και ανόργανα έσοδα
Έσοδο από χρησιµοποίηση πρόβλεψης για διαγραφή απαιτήσεων
Εκτακτα κέρδη
Εσοδα προηγουµένων χρήσεων
Σύνολο

01.01 - 31.12.2016
21.446,37
2.057.480,16
76.725,68
2.554,00
2.158.206,21

01.01 - 31.12.2015
13.992,81
1.750.506,63
63.787,35
0,00
1.828.286,79

8. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟ∆Α
Το κονδύλι στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής:

Τόκοι καταθέσεων
Τόκοι χρηµατοδοτήσεων
Λοιπά έσοδα
Σύνολο

01.01 - 31.12.2016
31.001,25
3.528.135,67
0,00
3.559.136,92

01.01 - 31.12.2015
25.636,81
4.047.793,66
44.040,64
4.117.471,11

9. ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ
Το κονδύλι στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής:

Τόκοι δανείων
∆ιάφοροι χρεωστικοί τόκοι και έξοδα τραπεζών

01.01 - 31.12.2016
22.996,64
57.688,29
80.684,93

01.01 - 31.12.2015
48.410,99
76.176,12
124.587,11
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10. ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ
ΑΞΙΑ
ΑΓΟΡΕΣ

ΑΞΙΑ

ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

ΑΠΟΣΒ.

ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ

ΚΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

ΧΡΗΣΗΣ

ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΚΤΗΣΗΣ

ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ

31.12.2015

2016

2016

31.12.2016

31.12.2015

2016

2016

31.12.2016

31.12.2016

11

338.029,29

0

0

338.029,29

295.474,17

3.049,66

0

298.523,83

39.505,46

13

1.419.574,33

685.081,09

1.418.161,22

686.494,20

491.659,43

205.135,41

492.915,07

203.879,77

482.614,43

14

925.721,88

13.849,98

0

939.571,86

777.635,65

45.334,48

0

822.970,13

116.601,73

2.683.325,50

698.931,07

1.418.161,22

1.964.095,35

1.564.769,25

253.519,55

492.915,07

1.325.373,73

638.721,62

∆εν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη επί των ενσωµάτων παγίων στοιχείων.
Τα ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία είναι ασφαλισµένα µέσω ασφάλισης που διενεργείται σε επίπεδο
οµίλου.

11. ΆΥΛΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΞΙΑ
ΑΓΟΡΕΣ
ΚΤΗΣΗΣ

16.10

ΑΞΙΑ

ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

ΑΠΟΣΒ.

ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ

ΚΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

ΧΡΗΣΗΣ

ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ

31.12.2015

2016

2016

31.12.2016

31.12.2015

2016

2016

31.12.2016

31.12.2016

3.909,87

0

0

3.909,87

3.909,85

0,00

0

3.909,85

0,02

16.13

10.493,26

0,00

0,00

10.493,26

10.493,25

0,00

0,00

10.493,25

0,01

16.17

593.990,39

12.900,00

0

606.890,39

593.989,97

0,00

0

593.989,97

12.900,42

608.393,52

12.900,00

0,00

621.293,52

608.393,07

0,00

0,00

608.393,07

12.900,45

Τα άυλα πάγια στοιχεία της εταιρείας είναι λογισµικά προγράµµατα ηλεκτρονικών υπολογιστών.

12. ∆ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Το κονδύλι στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής:

31.12.2016
13.290,28
1.900.000,00
1.913.290,28

∆οσµένες εγγυήσεις
∆άνειο
Σύνολο

31.12.2015
13.290,28
2.500.000,00
2.513.290,28

13. ∆ΙΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΩΣ ΤΗ ΛΗΞΗ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ (ΜΕΤΟΧΗ)
Το κονδύλι στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής:
Θυγατρική
FCA INSURANCE HELLAS SA

Σχέση Συµµετοχής
Άµεση

Θυγατρική
FCA INSURANCE HELLAS SA
Σύνολο

Σχέση Συµµετοχής
Άµεση

Ποσοστό Συµµετοχής
31.12.2016
31.12.2015
99,99%
99,99%
Αξία Συµµετοχής
31.12.2016
31.12.2015
59.985,00
59.985,00
59.985,00
59.985,00
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14. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
Το κονδύλι στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής:
Εµπορεύµατα
Σύνολο

31.12.2016
1.967.206,79
1.967.206,79

31.12.2015
937.004,92
937.004,92

Σηµειώνεται ότι τα αποθέµατα των καινούργιων αυτοκινήτων της εταιρείας κατά την 31.12.2016 είναι
κτήσεως όχι πέραν του έτους, συνεπώς δεν υπάρχει θέµα οικονοµικής ή τεχνολογικής τους απαξίωσης. Ως
εκ τούτου δεν συνέτρεξε περίπτωση λογισµού προβλέψεως λόγω υποτιµήσεως της αξίας.

15. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Το κονδύλι στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής:

Πελάτες
Απαιτήσεις κατά Συνδεδεµένων εταιριών
Επιταγές
Μείον: Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις
Σύνολο
Υπόλοιπο έναρξης 01.01.2016
Πρόβλεψη χρήσης
Χρησιµοποίηση πρόβλεψης
Υπόλοιπο λήξης 31.12.2016

31.12.2016
43.796.212,68
45.720,51
6.623.114,82
(2.083.947,45)
48.381.100,56

31.12.2015
51.424.779,88
53.224,10
6.568.199,32
(4.140.729,37)
53.905.473,93

4.140.729,37
0,00
2.056.781,92
2.083.947,45

Η εταιρεία υπολογίζει την πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων ακολουθώντας πάγια την πολιτική του οµίλου
µέσω της ενηλικίωσης των υπολοίπων των πελατών της. Για εξαιρετικές περιπτώσεις όπου υπάρχουν
επιπλέον ενδείξεις επισφάλειας διενεργείται επιπρόσθετη πρόβλεψη.

16. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Το κονδύλι στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής:
31.12.2016
15.479,15
171.258,44
186.737,59

Απαιτήσεις από το Ελληνικό ∆ηµόσιο
Λοιπά
Σύνολο

31.12.2015
213.405,63
22.611,33
236.016,96

Στην κατηγορία «λοιπά» περιλαµβάνονται κυρίως χρεωστικά υπόλοιπα και προκαταβολές προµηθευτών οι
οποίες διακανονίζονται εντός εύλογου διαστήµατος.

17. ΤΑΜΕΙΑΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ
Το κονδύλι στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής:
Ταµείο
Καταθέσεις όψεως
Σύνολο

31.12.2016
6.345,60
15.910.977,78
15.917.323,38

31.12.2015
2.684,49
8.376.783,04
8.379.467,53

Οι καταθέσεις στις τράπεζες τοκίζονται µε τα προσφερόµενα επιτόκια και τα έσοδα από τόκους των
καταθέσεων όψεως λογιστικοποιήθηκαν µε την µέθοδο του δεδουλευµένου και περιλαµβάνονται στους
πιστωτικούς τόκους και συναφή έσοδα (σηµείωση 8).
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18. ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Το κονδύλι στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής:
Αριθµός Κοινών Μετοχών
Ονοµαστική Αξία Μετοχής
Αξία Κεφαλαίου

Υπέρ το Άρτιο
Σύνολο

31.12.2016
80.000,00
15
1.200.000,00

31.12.2015
80.000,00
15
1.200.000,00

31.12.2016
19.400.000,00
19.400.000,00

31.12.2015
19.400.000,00
19.400.000,00

Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είναι ολοσχερώς καταβεβληµένο.

19. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ
Λοιπά Αποθεµατικά
Η ανάλυση των κονδυλίων Αποθεµατικά νόµων και αφορολόγητα αποθεµατικά έχει ως εξής:
Τακτικό Αποθεµατικό
Λοιπά Αφορολόγητα αποθεµατικά

31.12.2016
400.000,00
570.905,52
970.905,52

31.12.2015
400.000,00
570.905,52
970.905,52

31.12.2016
146.126,34
146.126,34

31.12.2015
146.824,58
146.824,58

20. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
Το κονδύλι στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής:

Πρόβλεψη αποζ/σης πρ/κου λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Σύνολο

Οι υποχρεώσεις για αποζηµίωση προσωπικού προσδιορίσθηκαν µέσω αναλογιστικής µελέτης.

∆εν έχει γίνει χρησιµοποίηση της πρόβλεψης.

21. ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
Το κονδύλι στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής:
Λοιπές Προβλέψεις
Σύνολο

31.12.2016
9.700,00
9.700,00

31.12.2015
9.700,00
9.700,00

Η κίνηση των λοιπών προβλέψεων έχει ως εξής:
Υπόλοιπο 31.12.2015
Πρόβλεψη χρήσης
Χρησιµοποίηση πρόβλεψης
Αναστροφή πρόβλεψης
Υπόλοιπο 31.12.2016

Λοιπές Προβλέψεις
9.700,00
0,00
0,00
0,00
9.700,00
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Η φύση των λοιπών προβλέψεων αναλύεται παρακάτω:

Προβλέψεις για εκκρεµοδικίες και προσφυγές

31.12.2016
9.700,00
9.700,00

31.12.2015
9.700,00
9.700,00

31.12.2016
507.484,49
11.200,00
518.684,49

31.12.2015
969.186,84
6.892,50
976.079,34

31.12.2016
25.612,83
3.597,75
29.210,58

31.12.2015
24.679,48
86.080,82
110.760,30

31.12.2016
49.182,82
73,35
49.256,17

31.12.2015
51.348,41
73,35
51.421,76

31.12.2016
63.278,12
63.278,12

31.12.2015
351.509,92
351.509,92

31.12.2016
5.301,67
4.374,20
9.675,87

31.12.2015
47.458,09
46.073,63
93.531,72

22. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Το κονδύλι στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής:

Προµηθευτές Εσωτερικού
Προµηθευτές Εξωτερικού
Σύνολο

23. ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ
Το κονδύλι στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής:

ΦΜΥ & Εισφορά
Λοιποί Φόροι
Σύνολο

24. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Το κονδύλι στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής:

ΙΚΑ
Λοιπά Ταµεία
Σύνολο

25. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Το κονδύλι στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής:

Πιστωτές ∆ιάφοροι
Σύνολο

26. ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΕΩΣ ∆ΟΥΛΕΥΜΕΝΑ
Το κονδύλι στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής:
Προϋπολογισµένες Προµήθειες
Λοιπά
Σύνολο
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27. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Τα ποσά του πίνακα εµφανίζονται σε χιλ. €

Α/Α
1

2

Επωνυµία

Σχέση

FCA BANK GmbH

συγγενής

FCA INSURANCE

θυγατρική

Χρήση

είδος συναλλαγής

2016

δάν.σύµβαση

FCA GREECE

συγγενής

34
986

δάν.σύµβαση
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2016

2016

Εισροές από
Συνδεδεµένα
Μέρη

αγορ.εµπ.&υπηρεσ.

πωλ.υπηρεσ.
3

Εκροές προς
Συνδεδεµένα
Μέρη

12
2.318

αγορ.εµπ.&υπηρεσ.
πωλ.εµπ.&υπηρεσ.

636

28. ΑΜΟΙΒΗ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ
Η αµοιβή των Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της κλειόµενης χρήσης ανήλθε στο ποσό των €22.500,00.

29. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡ∆ΩΝ
Η µη διανοµή µερίσµατος από τα κέρδη της χρήσεως υπόκειται στην αυξηµένης πλειοψηφίας έγκριση των
µετόχων της εταιρείας, πλην όµως επειδή ουσιαστικά το σύνολο των µετοχών ανήκει στη µητρική εταιρεία
FCA BANK S.P.A. (79.999 επί συνόλου 80.000 µετοχών), η έγκριση θεωρείται δεδοµένη.

30. ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Ο αριθµός των απασχολούµενων, 30 άτοµα, ανά κατηγορία είναι 3 άτοµα διευθυντικό προσωπικό και 27
άτοµα υπαλληλικό προσωπικό. Οι µισθοί και το ποσό των κοινωνικών επιβαρύνσεων είναι €834.415,77 και
€209.652,23 αντίστοιχα.

31. ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
∆εν υφίστανται χρηµατοοικονοµικές δεσµεύσεις, εγγυήσεις ή ενδεχόµενες επιβαρύνσεις (ενδεχόµενες
υποχρεώσεις) που δεν εµφανίζονται στον ισολογισµό.

32. ΑΜΟΙΒΕΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Εκ των µελών του ∆.Σ ο κος Ε. Θεοφανόπουλος προσέφερε τις υπηρεσίες του ως ελεύθερος
επαγγελµατίας και οι συνολικές του αµοιβές του ανήλθαν σε €4.800.

33. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΑΝΑΦΟΡΑΣ
Βάσει της από 09/01/2017 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, εγκρίνεται η ∆ιανοµή
κερδών από τα υφιστάµενα κέρδη εις νέον της Εταιρείας ποσού €10.000.000,00.
Στις 22/12/2016 επιδόθηκε στην εταιρεία εντολή φορολογικού ελέγχου για τη χρήση 2010 από το Κέντρο
Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.) Ο έλεγχος αναµένεται να ξεκινήσει εντός του µηνός
Μαρτίου 2017.
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