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Α. ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ FCA GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ
Προς την Tακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων µας,

Κύριοι Μέτοχοι,
Με την ευκαιρία της κατάθεσης για έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της Εταιρείας, σας παρουσιάζουµε
την παρούσα έκθεσή µας, για την εταιρική χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2015.

ΓΕΝΙΚΑ
Η παρούσα εταιρική χρήση είναι η εικοστή έβδοµη κατά σειρά και περιλαµβάνει την χρονική περίοδο από 1
Ιανουαρίου 2015 έως και 31 ∆εκεµβρίου 2015.
Κατά τη διάρκεια της χρήσης αυτής, οι δραστηριότητες της Εταιρείας υπήρξαν σύµφωνες µε την ισχύουσα
νοµοθεσία και τους σκοπούς της όπως ορίζονται από το καταστατικό της.
Ο Ισολογισµός, τα Αποτελέσµατα Χρήσης, η Κατάσταση Χρηµατοροών και η Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής
Θέσης της ανωτέρω χρήσης όπως δηµοσιεύθηκαν και υποβλήθηκαν στη Γενική Συνέλευση προκύπτουν από τα
βιβλία και στοιχεία της εταιρείας και συντάχθηκαν σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο επιχειρώντας µια γενική τοποθέτηση επί των εργασιών της εταιρείας, των στοιχείων
του Ισολογισµού, των Αποτελεσµάτων, της Κατάστασης Χρηµατοροών και της Κατάστασης Μεταβολών
Καθαρής Θέσης της κρινόµενης χρήσης, σας γνωρίζει τα παρακάτω:

IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Πάγια
Η Εταιρεία πραγµατοποίησε επενδύσεις συνολικού ύψους 1.121χιλ.€, για αγορά µεταφορικών µέσων, επίπλων,
λοιπού εξοπλισµού και εγκαταστάσεων σε ακίνητα τρίτων.
Η Εταιρεία προχώρησε επίσης σε πώληση µεταφορικών µέσων και λοιπού εξοπλισµού ύψους 765χιλ €. Έγιναν
οι από το νόµο προβλεπόµενες αποσβέσεις.
Αποθέµατα
Τα εµπορεύµατα τέλους χρήσης ανέρχονται στο ποσό των 11.430χιλ.€ (2014: 12.694χιλ €).
Απαιτήσεις (Πελάτες-Επισφαλείς απαιτήσεις)
Το υπόλοιπο των πελατών τέλους χρήσης ανέρχεται στο ποσό των 4.600χιλ.€. (2014: 12.003χιλ.€)
Αν από το ανωτέρω υπόλοιπο των πελατών αφαιρέσουµε τις συγγενείς εταιρείες, και τους τρίτους (∆ηµόσιο
,Πελάτες Ιδιώτες & Λοιποί τρίτοι,) το εναποµείναν (περίπου 1.871 χιλ €) προέρχεται από το δίκτυο ∆ιανοµέων
(Dealers), το οποίο καλύπτεται από εγγυητικές επιστολές τραπεζών (4.248 χιλ.€). Επιπλέον των ανωτέρω, ο
πιστωτικός κίνδυνος µειώνεται λαµβανοµένου υπόψη ότι για όλα τα τιµολογηµένα στους ∆ιανοµείς ανεξόφλητα
αυτοκίνητα, η Φιατ παρακρατεί την κυριότητα τους (πιστοποιητικά εκτελωνισµού).
Το υπόλοιπο των επισφαλών απαιτήσεων κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2015 ανέρχεται στο ποσό των 6.899 χιλ.€
και έχει γίνει ισόποση πρόβλεψη για κάλυψή τους, (2014: 6.899 χιλ.€).
Έχουν γίνει οι κατάλληλες προβλέψεις για κάλυψη ζηµιών από ενδεχόµενα ανείσπρακτα υπόλοιπα απαιτήσεων
µε τη µέθοδο υπολογισµού που ακολουθείται πάγια από την εταιρεία. Αυτές οι προβλέψεις ανέρχονται κατά την
31 ∆εκεµβρίου 2015 στο ποσό των 9.525 χιλ.€ (2014: 9.525 χιλ.€) συµπεριλαµβανοµένων και των ανωτέρω
αναφεροµένων επισφαλών πελατών.
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Αξιόγραφα Εισπρακτέα
Το υπόλοιπο των αξιόγραφων εισπρακτέων τέλους χρήσης ανέρχεται στο ποσό των 3.004 χιλ.€ (2014: 5.517
χιλ.€).

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
Προβλέψεις
Ο λογαριασµός αυτός περιλαµβάνει:
α) Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία που υπολογίστηκε µε βάση την
προϋπηρεσία κάθε εργαζοµένου, στο 40% της αποζηµίωσης λόγω απόλυσης και ανέρχεται στο ποσό των 439
χιλ.€ (2014: 435 χιλ.€). Η µέθοδος υπολογισµού της πρόβλεψης αυτής ακολουθείται πάγια από την Εταιρεία.
β) Προβλέψεις για κάλυψη εξόδων λόγω εγγυήσεων πωλήσεων ύψους 2.203 χιλ.€ (2014: 2.608 χιλ.€).
γ) Προβλέψεις για κάλυψη εξόδων Μarketing ύψους 1.134 χιλ. € (2014: 1.086 χιλ. €).
δ) Πρόβλεψη για µείωση αξίας αποθεµάτων ποσό 701 χιλ €(2014 : 817 χιλ.)
ε) Πρόβλεψη για κάλυψη εξαιρετικών κινδύνων ποσό 14.858 χιλ € (2014: 14.661 χιλ.)στην
οποία
συµπεριλαµβάνονται η πρόβλεψη των επίδικων απαιτήσεων από πελάτες(Dealers) 6.899 χιλ. €, η πρόβλεψη
για τις φορολογικές εκκρεµότητες καθώς και η πρόβλεψη για δαπάνες αναδιοργάνωσης.
Προµηθευτές - Πιστωτές
Το υπόλοιπο των προµηθευτών τέλους χρήσης ανέρχεται στο ποσό των 5.573 χιλ. € (2014: 11.175 χιλ.€) και
αφορά κυρίως υπόλοιπα µε συγγενείς εταιρείες (3.683 χιλ.€).
Αριθµοδείκτες
Για την πληρέστερη παρουσίαση των εργασιών της Εταιρείας σας παρουσιάζουµε τους
ακόλουθους δείκτες (ποσά σε χιλ.€) για το 2015:

Α)∆είκτες οικονοµικής διάρθρωσης
- Κυκλοφορούν ενεργητικό / Σύνολο ενεργητικού
- Ιδια κεφάλαια / Σύνολο υποχρεώσεων
- Ιδια κεφάλαια / Πάγιο ενεργητικό
- Κυκλοφορούν ενεργητικό / Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

:
:
:
:

36.304
10.810
10.810
36.304

/
/
/
/

38.814
9.370
2.510
9.370

=
=
=
=

93,53%
115,37%
430,67%
387,44%

/
/
/
/

45.383
16.277
2.311
16.277

=
=
=
=

94,91%
63,38%
446,39%
264,62%

Όσον αφορά τους δείκτες για το προηγούµενο έτος 2014 είναι οι εξής:

Α)∆είκτες οικονοµικής διάρθρωσης
- Κυκλοφορούν ενεργητικό / Σύνολο ενεργητικού
- Ιδια κεφάλαια / Σύνολο υποχρεώσεων
- Ιδια κεφάλαια / Πάγιο ενεργητικό
- Κυκλοφορούν ενεργητικό / Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

:
:
:
:

43.072
10.317
10.317
43.072

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ
Κύκλος εργασιών
Οι καθαρές πωλήσεις της Εταιρείας µειώθηκαν σε ποσοστό 10% σε σχέση προς τις αντίστοιχες της
προηγουµένης χρήσης παραµένοντας σε χαµηλά επίπεδα σε απόλυτους αριθµούς , το οποίο οφείλεται στις
εξαιρετικά δυσµενείς συνθήκες που επικράτησαν στον κλάδο του αυτοκινήτου και για το 2015.

Μικτό κέρδος
Το µικτό κέρδος της Εταιρείας µειώθηκε το 2015 κατά 10% ενώ παρέµεινε σταθερό σε ποσοστό επί των
πωλήσεων (19,7%)

Λειτουργικά έξοδα
Τα λειτουργικά έξοδα της Εταιρείας σε σχέση προς την προηγούµενη χρήση παρουσιάζουν τις εξής µεταβολές:
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Έξοδα ∆ιοικητικής Λειτουργίας, µείωση κατά 9,94% σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση.
Έξοδα Λειτουργίας ∆ιάθεσης, µείωση κατά 1,39% σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση.
Σε ποσοστό επί του κύκλου εργασιών ανέρχονται σε 3,39% και 18,48% αντίστοιχα και συγκρινόµενα µε τα
αντίστοιχα ποσοστά της προηγουµένης χρήσης των 3,40% και 16,90%.
Σαν ποσοστό επί του κύκλου εργασιών, τα συνολικά λειτουργικά έξοδα ανέρχονται σε 21,9% (2014: 20,3%),
ενώ σαν απόλυτα ποσά παρουσιάζουν µείωση 2,8%.
Η εταιρία κατάφερε να µειώσει σε απόλυτους αριθµούς, τα λειτουργικά έξοδα, ακολουθώντας την πολιτική
αυστηρού ελέγχου των, σε µια προσπάθεια να περιορίσει τις ζηµίες του κλάδου των αυτοκινήτων.

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα/έξοδα
Τα έσοδα της κατηγορίας αυτής ανήλθαν σε 68 χιλ.€ έναντι 116 χιλ.€ του έτους 2014, ενώ τα
χρηµατοοικονοµικά έξοδα ανήλθαν σε 177 χιλ.€ έναντι 169 χιλ.€ του προηγουµένου έτους.

Καθαρά αποτελέσµατα χρήσης προ φόρων
Τα καθαρά αποτελέσµατα (κέρδη) χρήσης προ φόρων της εταιρείας ανέρχονται στο ποσό των 494 χιλ.€.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
Η περιβαλλοντική πολιτική της FCA GREECE S.A., σχετίζεται µε την αυστηρή τήρηση των προβλεποµένων
από την οικεία Νοµοθεσία διατάξεων που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος.
Η εταιρεία καταβάλλει εισφορές σε εταιρείες εναλλακτικής διαχείρισης ελαστικών, µπαταριών, ορυκτελαίων και
παλαιών οχηµάτων µε σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος.
Οι εργασιακές σχέσεις είναι ιδιαίτερα καλές, αφού η διαµόρφωση τους, πέρα των προβλεποµένων από τις
σχετικές διατάξεις, βασίζεται πάνω στην ανάπτυξη αµοιβαίου πνεύµατος εµπιστοσύνης, κατανόησης και
συνεργασίας.

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Σχετικά µε τον φορολογικό έλεγχο των χρήσεων 2002, 2003, 2004 εκδικάστηκαν κατά τη δικάσιµο της
21.04.2015 ενώπιον του 4ου τµήµατος του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών οι κατατεθειµένες προσφυγές της
Εταιρείας κατά των κάτωθι καταλογιστικών πράξεων, που εκδόθηκαν από το ∆ιαπεριφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο
Αθηνών (∆ΕΚ Αθηνών), και ειδικότερα κατά του υπ’ αριθ. 2080/10.09.2009 φύλλου ελέγχου φορολογίας
εισοδήµατος διαχειριστικής περιόδου 01.01.2002-31.12.2002, του υπ’ αριθ. 2166/10.09.2009 φύλλου ελέγχου
φορολογίας εισοδήµατος διαχειριστικής περιόδου 01.01.2003-31.12.2003, του υπ’ αριθ. 2167/10.09.2009
φύλλου ελέγχου φορολογίας εισοδήµατος διαχειριστικής περιόδου 01.01.2004-31.12.2004, της υπ’ αριθ.
86/09.09.2009 πράξης προσδιορισµού ΦΠΑ διαχειριστικής περιόδου 01.01.2002-31.12.2002, της υπ’ αριθ.
150/09.09.2009 πράξης προσδιορισµού ΦΠΑ διαχειριστικής περιόδου 01.01.2003-31.12.2003, και της υπ’ αριθ.
170/09.09.2009 πράξης προσδιορισµού ΦΠΑ διαχειριστικής περιόδου 01.01.2004- 31.12.2004. Το συνολικό
ύψος των επίδικων ποσών ανέρχεται σε ευρώ 11.403.396,86.
Σχετικά µε τον φορολογικό έλεγχο των χρήσεων 2005, 2006, 2007, 2008 και 2009 εκδικάστηκαν κατά τη
δικάσιµο της 06.10.2015 ενώπιον του 4ου τµήµατος του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών οι τέσσερις (4)
προσφυγές της Εταιρείας, οι οποίες ασκήθηκαν κατά του Πρακτικού συνεδρίασης της Επιτροπής ∆ιοικητικής
Επίλυσης Φορολογικών ∆ιαφορών του άρθρου 70Α του Ν. 2238/1994, από το οποίο προέκυπτε η µη επίτευξη
διοικητικής επίλυσης, κατόπιν της υποβολής από την Εταιρεία της από 05.07.2013 και µε αριθ. πρωτοκ.
29257/08.07.2013 αίτησης διοικητικής επίλυσης/ ενδικοφανούς προσφυγής, µε την οποία η Εταιρεία αιτήθηκε
την ακύρωση των υπ’ αριθ. 39/30.04.2013, 85/30.04.2013, 102/30.04.2013, 98/30.04.2013 και 110/30.04.2013
οριστικών φύλλων ελέγχου φόρου εισοδήµατος διαχειριστικών περιόδων 01.01.2005-31.12.2005, 01.01.200631.12.2006, 01.01.2007-31.12.2007, 01.01.2008-31.12.2008 και 01.01.2009-31.12.2009 αντίστοιχα, και κατά
των υπ’ αριθ. 489, 490 και 491 Αποφάσεων της ως άνω Επιτροπής, µε τις οποίες απορρίφθηκε η ως άνω
ασκηθείσα από την Εταιρεία αίτηση διοικητικής επίλυσης/ενδικοφανής προσφυγή, κατά το µέρος που
στρεφόταν κατά των υπ’ αριθ. 102/30.04.2013, 98/30.04.2013 και 110/30.04.2013 οριστικών φύλλων ελέγχου
φόρου εισοδήµατος διαχειριστικών περιόδων 01.01.2007-31.12.2007, 01.01.2008-31.12.2008 και 01.01.200931.12.2009, αντίστοιχα. Το συνολικό ύψος των επίδικων ποσών ανέρχεται σε ευρώ 17.651.190,22, ενώ η
Εταιρεία έχει ήδη καταβάλει στο Ελληνικό ∆ηµόσιο το ποσό των €9εκ. ως προκαταβολή για τις ως άνω
προσφυγές.
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Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τη χρήση 2010 και κατά συνέπεια οι φορολογικές
υποχρεώσεις της δεν έχουν καταστεί οριστικές για την εν λόγω χρήση.
Επίσης βρίσκεται σε εξέλιξη ο φορολογικός έλεγχος για την χρήση 2015.
Τέλος, σας αναφέρουµε ότι :
- ∆εν υπήρξε δραστηριότητα της Εταιρείας, κατά την χρήση 2015 στους τοµείς της έρευνας και της ανάπτυξης.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Η FCA GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ σαν µία εταιρεία που
βασίζεται στην ποιότητα των προϊόντων της περιµένει την αύξηση του κύκλου εργασιών της και του µεριδίου
αγοράς µε τις νέες σειρές αυτοκινήτων καθώς επίσης και µε τη βελτίωση των συµφωνιών συνεργασίας µε το
δίκτυό της.
Η πορεία των εργασιών της εταιρείας για τη χρήση 2016, δεδοµένης της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης, δεν
υπολογίζεται να είναι σηµαντικά καλύτερη από αυτή του 2015 και η εταιρεία θα επιδιώξει να διατηρήσει το
µεγαλύτερο µέρος του µεριδίου αγοράς της.
Η εταιρία δεν διατρέχει κάποιο πιστωτικό κίνδυνο δεδοµένου ότι και για τους πιθανούς σε καθυστέρηση ή
πιθανή επισφάλεια, λογαριασµούς πελατών, έχουν γίνει οι κατάλληλες προβλέψεις.
Όσον αφορά την ρευστότητα και τις ταµειακές ροές το ∆.Σ. θεωρεί ότι θα είναι σύµφωνα µε τον
προγραµµατισµό του 2016 (Budget 2016) και ουδείς κίνδυνος υφίσταται.
Η εταιρεία έχει εξασφαλίσει πιστωτικές γραµµές µε αποτέλεσµα να ελαχιστοποιείται ο συγκεκριµένος κίνδυνος.
Τέλος οι µεταβολές τιµών των προϊόντων έχουν προϋπολογισθεί και συµφωνηθεί µε την προµηθεύτρια συγγενή
εταιρία µας (FCA ITALY S.p.a.).
Πιστεύουµε ότι η πορεία της Εταιρείας κρίνεται θετική κυρίως για την επίτευξη των στόχων µείωσης των
συνολικών λειτουργικών εξόδων και αύξησης των κερδών και η Γενική Συνέλευση θα εγκρίνει τις Οικονοµικές
Καταστάσεις για την χρήση πού έληξε 31 ∆εκεµβρίου 2015, και θα απαλλάξει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και τους
ελεγκτές από κάθε ευθύνη.
Ουδεµία σηµαντική µεταβολή έχει σηµειωθεί από την 1 Ιανουαρίου 2016 µέχρι σήµερα.
Τέλος, ευχαριστούµε για την εµπιστοσύνη που έχετε επιδείξει προς τα πρόσωπα του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

Μετά τιµής,
Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών ∆.Σ.
Aργυρούπολη, αυθηµερόν

Paulo Daniel CARELLI
Πρόεδρος και Εντεταλµένος Σύµβουλος του ∆.Σ.

Αθήνα , 19 Φεβρουαρίου 2016
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Β. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας FCA Greece Α.Ε.
Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων
Ελέγξαµε τις συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας FCA Greece Α.Ε., οι οποίες
αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου 2015, 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. 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 Greece Α.Ε. κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2015, τη
χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις ταµειακές ροές της για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή,
σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.

Έµφαση Θεµάτων
Εφιστούµε την προσοχή σας στα εξής:
(α) στην παράγραφο 26 που παρατίθεται στις γνωστοποιήσεις των οικονοµικών καταστάσεων, γίνεται αναφορά
στους ελέγχους που διενεργήθηκαν από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις που έληξαν 31.12.2002 έως και
31.12.2009. Για το αποτέλεσµα των ελέγχων αυτών, η Εταιρεία έχει ασκήσει προσφυγές στο ∆ιοικητικό Εφετείο,
διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη. Πιο συγκεκριµένα για τις χρήσεις 2002 έως 2009 το συνολικό ποσό των
επίδικων ποσών σύµφωνα µε επιστολή του Νοµικού Συµβούλου της Εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ 29 εκατ.
περίπου, όπως καταλογίστηκαν από τον φορολογικό έλεγχο χωρίς τις µετέπειτα προσαυξήσεις. Η Εταιρεία
εµφανίζει στις απαιτήσεις από τρίτους ποσό ευρώ 9 εκατ. που αφορά τα ποσά που καταβλήθηκαν για να έχει τη
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δυνατότητα η Εταιρεία να προσφύγει δικαστικά έναντι των προαναφερθεισών φορολογικών υποθέσεων. Έναντι
των δικαστικών αυτών υποθέσεων, η Εταιρεία έχει σχηµατίσει πρόβλεψη συνολικού ύψους ευρώ 6 εκατ., ποσό
το οποίο θεωρεί ότι καλύπτει τις όποιες ζηµίες προκύψουν µελλοντικά από την οριστική έκβαση των δικαστικών
αυτών υποθέσεων, λόγω της µεταγενέστερης νοµοθεσίας που καλύπτει το θέµα των φορολογικών διαφορών.
Παρά ταύτα, µια αρνητική έκβαση των υποθέσεων αυτών, θα έχει σηµαντική επίδραση επί της
χρηµατοοικονοµικής θέσης της Εταιρείας.
(β) Οι παραπάνω συνθήκες υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας η οποία µπορεί να οδηγήσει σε
σηµαντική αµφιβολία σχετικά µε τη δυνατότητα συνέχισης της δραστηριότητας της Εταιρείας. Παρόλα αυτά,
στην παράγραφο 26 που παρατίθεται στις γνωστοποιήσεις των οικονοµικών καταστάσεων, γίνεται αναφορά ότι
η Μητρική Εταιρεία θα συµβάλει στην οµαλή λειτουργία της Εταιρείας σε περίπτωση µη θετικής ευδοκίµησης
των παραπάνω υποθέσεων υπέρ της Εταιρείας.
Στη γνώµη µας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση µε τα θέµατα αυτά.
Έκθεση επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχοµένου της Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε
τις συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από τις διατάξεις του κ.ν.
2190/1920. Επισηµαίνεται ότι το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2015 είχε
καταστεί κατώτερο του ενός δευτέρου (1/2) του µετοχικού της κεφαλαίου και ως εκ τούτου συντρέχουν οι λόγοι
εφαρµογής του άρθρου 47 του κωδ.Ν.2190/1920.

Αθήνα, 29 Φεβρουαρίου 2016
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 31.12.2015

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Ποσά κλειόµενης
περιόδου 2015

Ποσά προηγούµενης
περιόδου 2014

Σηµ.
Κύκλος εργασιών (καθαρός)
Κόστος πωλήσεων
Μικτό αποτέλεσµα
Λοιπά συνήθη έσοδα

3

Έξοδα διοίκησης
Έξοδα διάθεσης
Λοιπά έξοδα και ζηµιές
Κέρδη από πώληση παγίων
Λοιπά έσοδα και κέρδη
Αποτελέσµατα προ τόκων και φόρων
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Αποτέλεσµα προ φόρων

4
4
6

Φόροι εισοδήµατος
Αποτέλεσµα περιόδου µετά από φόρους

5

7
8
9

57.597.933,02
46.273.067,34
11.324.865,68
1.566.970,03
12.891.835,71
1.954.492,48
10.641.843,75
383.769,58
48,78
690.956,84
602.735,52
68.205,66
177.249,25
493.691,93

63.839.653,55
51.290.264,80
12.549.388,75
1.526.060,81
14.075.449,56
2.170.324,87
10.791.522,13
531.211,79
292,69
885.121,43
1.467.804,89
116.096,21
168.611,85
1.415.289,25

0,00
493.691,93

0,00
1.415.289,25

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 13 έως 26 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.
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∆. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2015

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (01 Ιανουαρίου 2015 – 31 ∆εκεµβρίου 2015)

Σηµ
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
Προκαταβολές για εµπορεύµατα
Σύνολο
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία και προκαταβολές
Εµπορικές απαιτήσεις (πελάτες)
∆ουλευµένα έσοδα περιόδου
Λοιπές Απαιτήσεις
Προπληρωµένα έξοδα
Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και Ισοδύναµα
Σύνολο
Σύνολο κυκλοφορούντων

Ποσά
κλειόµενης
περιόδου 2015

Ποσά
προηγούµενης
περιόδου 2014

Μετάβαση
01.01.2014

10
917.889,90
8.806,19
1.488.346,17
64.631,15
2.479.673,41

788.316,74
21.899,15
1.427.523,84
42.724,69
2.280.464,42

774.851,72
27.644,79
1.515.646,73
48.246,96
2.366.390,20

168,01
168,01
28.669,22
1.610,00

710,80
710,80
28.305,40
1.610,00

1.274,49
1.274,49
32.368,90
1.610,00

30.279,22
2.510.120,64

29.915,40
2.311.090,62

33.978,90
2.401.643,59

10.728.912,18
434.350,58
11.163.262,76

11.876.373,03
374.082,98
12.250.456,01

8.232.529,51
513.486,19
8.746.015,70

5.055.734,13
5.870,65
11.630.859,30
309.582,51
8.138.882,25
25.140.928,84
36.304.191,60

14.939.195,05
209.100,06
4.043.223,95
167.271,59
11.462.523,88
30.821.314,53
43.071.770,54

12.495.620,80
54.334,53
2.174.970,29
67.244,22
14.476.425,80
29.268.595,64
38.014.611,34

38.814.312,24

45.382.861,16

40.416.254,93

16

62.783.499,00

62.783.499,00

62.783.499,00

16

30.250.000,00

30.250.000,00

30.250.000,00

93.033.499,00

93.033.499,00

93.033.499,00

389.224,49
114.727,99
2.241.816,04
(84.968.987,78)
(82.223.219,26)

389.224,49
114.727,99
2.241.816,04
(85.462.679,71)
(82.716.911,19)

389.224,49
114.727,99
2.241.816,04
(86.877.968,96)
(84.132.200,44)

10.810.279,74

10.316.587,81

8.901.298,56

439.244,05

435.124,54

462.555,61

10

11

12

13
14
15

Σύνολο ενεργητικού
Καθαρή θέση
Καταβληµένα κεφάλαια
Κεφάλαιο
Υπέρ το άρτιο
Σύνολο
Αποθεµατικά και αποτελέσµατα εις νέον
Τακτικό αποθεµατικό
Έκτακτα αποθεµατικά
Αφορολόγητα αποθεµατικά
Αποτελέσµατα εις νέο
Σύνολο
Σύνολο καθαρής θέσης
Προβλέψεις
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόµενους

17

18

9

Λοιπές προβλέψεις
Σύνολο
Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Εµπορικές υποχρεώσεις
Προκαταβολές πελατών
Λοιποί φόροι και τέλη
Οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης
Λοιπές υποχρεώσεις
Εξοδα χρήσεως δουλευµένα
Σύνολο
Σύνολο υποχρεώσεων

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και
υποχρεώσεων

19

18.194.501,34
18.633.745,39

18.354.553,43
18.789.677,97

19.461.217,96
19.923.773,57

20

5.573.478,69
85.319,77
117.464,35
121.010,69
587.677,53
2.885.336,08
9.370.287,11
9.370.287,11

11.175.581,41
2.077.422,66
117.497,50
108.526,13
577.813,26
2.219.754,42
16.276.595,38
16.276.595,38

8.830.283,16
135.610,82
105.668,99
122.417,06
564.932,72
1.832.270,05
11.591.182,80
11.591.182,80

38.814.312,24

45.382.861,16

40.416.254,93

21
22
23
24

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 13 έως 26 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.
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Ε. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ
για τη χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2015

Καθαρή θέση

Υπολοιπο 01.01.2014

Κεφάλαιο

62.783.499,00

Υπέρ το άρτιο

30.250.000,00

Αποθ.νόµων &
κατ/κου
503.952,48

Αφορολόγητα
αποθεµατικά
2.241.816,04

Αποτελέσµατα περιόδου
Υπολοιπο 31.12.2014

62.783.499,00

30.250.000,00

503.952,48

2.241.816,04

Αποτελέσµατα περιόδου
Υπολοιπο 31.12.2015

62.783.499,00

30.250.000,00

503.952,48

2.241.816,04

Αποτελέσµατα
εις νέο

Σύνολο

(86.877.968,96)

8.901.298,56

1.415.289,25

1.415.289,25

(85.462.679,71)

10.316.587,81

493.691,93

493.691,93

(84.968.987,78)

10.810.279,74

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 13 έως 26 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.
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ΣΤ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΩΝ
για τη χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2015
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΩΝ
Ποσά κλειόµενης
περιόδου 2015
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 2014

493.691,93

1.415.289,25

313.544,97
(155.932,58)
109.043,59
266.655,98

299.582,46
(1.134.095,60)
52.515,64
(781.997,50)

Πλέον/µείον µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης
Μεταβολή αποθεµάτων

1.087.193,25

(3.504.440,31)

Μεταβολή απαιτήσεων

2.389.538,36

(4.562.557,31)

(6.939.466,39)
(3.462.734,78)

4.685.412,58
(3.381.585,04)

(177.249,25)

(168.611,85)

Πλέον:
Εισπράξεις από πιστωτικούς τόκους
ΣΥΝΟΛΟ

68.205,66
(2.811.430,46)

116.096,21
(2.800.808,93)

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

608.820,09
(1.121.031,26)
(512.211,17)

537.109,18
(750.202,17)
(213.092,99)

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

(3.323.641,63)
11.462.523,88
8.138.882,25

(3.013.901,92)
14.476.425,80
11.462.523,88

Μεταβολή υποχρεώσεων
Mείον:
Πληρωµές για χρεωστικούς τόκους

O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ &
PAULO D.CARELL
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
Α.∆ ΑΑ4592413/28-01-2010
DIANA ROMANIN
Α.∆. AA2660980 16/6/2008 ITALY

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΜΟ∆ΡΑΚΑΣ
A.∆.T. Φ368245/ ΑΜ ΟΕΕ Α΄33334

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 13 έως 26 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.
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Ζ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
1.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η FCA GREECE ΑΕ είναι ανώνυµη εταιρεία η οποία συστάθηκε και λειτουργεί από το 1962. Με την ΕΜ
69557/3975/20/12/1962 Απόφαση του Υπουργού Εµπορίου, δόθηκε άδεια σύστασης, λειτουργίας και
εγκρίθηκε το καταστατικό της, το οποίο καταρτίστηκε µε την µε αριθµό 84248/1962 συµβολαιογραφική
πράξη. Καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών µε ΑΡ.Μ.ΑΕ: 885/01ΝΤ/Β/86/320 και δηµοσιεύτηκε στο µε
αριθµό 702/28/12/1962 Φ.Ε.Κ.
Η επωνυµία της επιχείρησης σύµφωνα µε το άρθρο 1 του καταστατικού της ήταν «ΦΙΑΤ ΑΟΥΤΟ ΕΛΛΑΣ
Ανώνυµη, Βιοµηχανική και Εµπορική Εταιρεία Μεταφορικών Μέσων»
Στην Γενική Συνέλευση που πραγµατοποιήθηκε στις 10.02.2015 αποφασίστηκε η αλλαγή της επωνυµίας
της Εταιρείας σε «FCA Greece Ανώνυµη Εµπορική Εταιρεία οχηµάτων και ανταλλακτικών» και ο
διακριτικός τίτλος «FCA Greece A.E».
Η κύρια δραστηριότητα της είναι η εισαγωγή και διανοµή και πώληση αυτοκινήτων και ανταλλακτικών. Η
έδρα της βρίσκεται στη Λ. Βουλιαγµένης 580Α, ΤΚ 16452, Αργυρούπολη Αττικής.
Ο αριθµός εγγραφής της εταιρείας στο ΓΕ.ΜΗ. Εµπορικού & Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Αθηνών είναι
122464301000.
Μοναδικός µέτοχος της εταιρείας είναι η FCA ITALY SpA.

2.

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 Πρώτη Εφαρµογή των ∆ιεθνών Νέων Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων («Νέα ΕΛΠ»)
Οι επισυναπτόµενες οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2015
(01.01.2015-31.12.2015) είναι οι πρώτες που συντάσσονται από την Εταιρεία σύµφωνα µε τα Νέα ΕΛΠ. Για
η
τις χρήσεις έως και συµπεριλαµβανοµένης της χρήσης που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2014, η Εταιρεία
τηρούσε τα λογιστικά της βιβλία και στοιχεία και συνέτασσε τις οικονοµικές της καταστάσεις σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920, λαµβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της ισχύουσας φορολογικής νοµοθεσίας
εφόσον και όπου αυτό ήταν απαιτητό. Η Εταιρεία σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Ν. 4308/2014
κατηγοριοποιείται στις µεγάλες οντότητες.
Η Εταιρεία έχει ετοιµάσει τις οικονοµικές καταστάσεις σε πλήρη συµφωνία µε τα Νέα ΕΛΠ όπως αυτά
η
εφαρµόζονται για τις λογιστικές χρήσεις που αρχίζουν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2015, µαζί µε τα
δεδοµένα της συγκριτικής περιόδου κατά την και για την χρήση που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2014, όπως
περιγράφεται στις λογιστικές αρχές. Κατά την προετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας, ο
ισολογισµός ανοίγµατος καταρτίστηκε για την 1η Ιανουαρίου 2014, η οποία αποτελεί την ηµεροµηνία
µετάβασης της Εταιρείας στα Νέα ΕΛΠ. Η σηµείωση αυτή εξηγεί τις βασικές προσαρµογές που
πραγµατοποιήθηκαν από την Εταιρεία κατά την επαναδιατύπωση των οικονοµικών καταστάσεων µε βάση
τον Κ.Ν. 2190/1920.
Η Εταιρεία κάνοντας χρήση των διατάξεων της παραγράφου 3.2 του άρθρου 37 της Λογιστικής Οδηγίας της
ΕΛΤΕ για την πρώτη εφαρµογή των Νέων ΕΛΠ, αναφορικά µε τα ενσώµατα και άυλα περιουσιακά στοιχεία
της, θεώρησε τις λογιστικές αξίες των στοιχείων του Ισολογισµού της 31η ∆εκεµβρίου 2014 του
προηγούµενου λογιστικού πλαισίου (Ν.2190/1920) ως ποσά έναρξης της χρήσης 01.01.2015-31.12.2015.
Η µετάβαση στα ΕΛΠ δεν είχε επίπτωση στα κονδύλια των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων
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2.3

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:
2.3.1 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.
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, αποσβένει τις εγκαταστάσεις της σε ακίνητα τρίτων, σύµφωνα µε τις από τον νόµο
προβλεπόµενες αποσβέσεις και όχι µε βάση την ωφέλιµη ζωή τους. Ο ακόλουθος πίνακας απεικονίζει την
διαφορά µεταξύ των δύο µεθόδων και την σχετική επίπτωση τόσο τα αποτελέσµατα όσο και στην Καθαρή
Θέση της εταιρείας, η οποία όµως δεν κρίνεται σηµαντική.
Με βάση
∆ιαφορά
την
στην καθαρή
ωφέλιµη
θέση τέλους
ζωή
χρήσεως
Α. ∆ιαφορά στην Καθαρή Θέση στις 31/12/2015
Υπόλοιπο την
-2.910
-3.770
860
31/12/2014
Αποσβέσεις χρήσεως
-123
-254
131
2015
Μειώσεις λόγω
0
0
διαγραφών
Υπόλοιπο την
-3.033
-4.024
991
31/12/2015
Β. ∆ιαφορά στα Αποτελέσµατα χρήσεως 1/1/2015 - 31/12/2015
Αποσβέσεις χρήσεως
-123
-254
131
2015
Συσσωρευµένες
Αποσβέσεις

Σύµφωνα
µε το Π.∆

2.3.2 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.

14

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.
2.3.3 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 2015 η εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών,
όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82, παράγρ.5 Ν.2238/1994. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε
εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί µετά τη δηµοσίευση των
οικονοµικών καταστάσεων χρήσης 2015. 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.
2.3.4 Αποθέµατα
Αρχική αναγνώριση
Τα αποθέµατα αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης και στο κόστος παραγωγής. Το κόστος κτήσης
των αποθεµάτων περιλαµβάνει το σύνολο των δαπανών που απαιτούνται για να φθάσουν αυτά στην
παρούσα θέση και κατάστασή τους. Το κόστος παραγωγής προϊόντος προσδιορίζεται µε µία από τις γενικά
αποδεκτές µεθόδους κοστολόγησης και περιλαµβάνει:
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•

Το κόστος πρώτων υλών, αναλώσιµων υλικών, εργασίας και άλλο κόστος που σχετίζεται άµεσα µε
το εν λόγω στοιχείο

•

µία εύλογη αναλογία σταθερών και µεταβλητών εξόδων που σχετίζονται έµµεσα µε το εν λόγω
στοιχείο, στο βαθµό που τα έξοδα αυτά αναφέρονται στην περίοδο παραγωγής.

και

Η εταιρεία χρησιµοποιεί για την αποτίµηση των αποθεµάτων της το µέσο σταθµικό κόστος για τα
ανταλλακτικά ενώ τα αυτοκίνητα αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως.
Μεταγενέστερη επιµέτρηση
Μετά την αρχική αναγνώριση, τα αποθέµατα επιµετρούνται στην κατ’ είδος χαµηλότερη αξία µεταξύ
κόστους κτήσης και καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας.
2.3.5 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Τα χρηµατικά διαθέσιµα και ισοδύναµα, περιλαµβάνουν µετρητά στο ταµείο των γραφείων της Εταιρείας
καθώς και καταθέσεις όψεως σε τράπεζες.

2.3.6 Προβλέψεις
Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιµετρούνται µεταγενέστερα στο ονοµαστικό ποσό που
αναµένεται να απαιτηθεί για το διακανονισµό τους. Το ποσό αυτό προσδιορίζεται ως η βέλτιστη εκτίµηση.
Περαιτέρω, σε περιπτώσεις προβλέψεων σηµαντικού ποσού ή και χρόνου διακανονισµού που εκτιµάται ότι
θα έχουν σηµαντική επίπτωση στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, πραγµατοποιείται προεξόφληση του
ονοµαστικού ποσού της πρόβλεψης. Στην περίπτωση που γίνεται προεξόφληση, η πρόβλεψη ανελίσσεται
εφεξής µε το επιτόκιο της προεξόφλησης, µε επιβάρυνση των αποτελεσµάτων.
2.3.7 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 βάσει
εσωτερικού συστήµατος υπολογισµού, ο οποίος συµφωνείται περιοδικά µε την Έδρα.
2.3.8 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.
Σε περίπτωση που κατά την πώληση αγαθών ή υπηρεσιών, η οντότητα δεσµεύεται έναντι των πελατών της
να τους παρέχει στο µέλλον, υπό συγκεκριµένες προϋποθέσεις, αγαθά ή υπηρεσίες δωρεάν ή µε έκπτωση,
επιµερίζει το συνολικό τίµηµα της πώλησης στην τρέχουσα συναλλαγή και τη µελλοντική που προκύπτει
από τη δέσµευσή της. O επιµερισµός γίνεται βάσει των εύλογων αξιών των δύο συστατικών και
αναγνωρίζεται στα έσοδα της περιόδου το µέρος που αφορά την τρέχουσα συναλλαγή, και ως έσοδο
εποµένων περιόδων (υποχρέωση) το µέρος που αφορά τη δέσµευση της οντότητας για την παροχή
αγαθών ή υπηρεσιών δωρεάν ή µε έκπτωση στο µέλλον.
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3.

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Το κονδύλι στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις για τις χρήσεις 2015 και 2014 αναλύεται ως εξής:
01.01.-31.12.2015

01.01.-31.12.2014

56.123.658,55
1.474.274,47
57.597.933,02

62.469.577,93
1.370.075,62
63.839.653,55

-από πωλήσεις
-από παροχή υπηρεσιών

4.

ΕΞΟ∆Α ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ

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

Κατηγορία
Έξοδα ∆ιοίκησης
Εξοδα ∆ιάθεσης
Σύνολο

01.01-31.12.2015
1.954.492,48
10.641.843,75
12.596.336,23

01.01-31.12.2014
2.170.324,87
10.791.522,13
12.961.847,00

Έξοδα ∆ιοίκησης
Αµοιβές εξοδα
προσωπικού
Αµοιβές εξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι τέλη
∆ιάφορα εξοδα
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
εκµετάλλευσης

01.01-31.12.2015

01.01-31.12.2014

780.330,02
340.058,29
464.963,33
23.128,94
181.575,91
118.614,71

1.095.858,25
403.983,80
325.812,46
101.484,36
72.933,45
121.567,17

45.821,28
1.954.492,48

48.685,38
2.170.324,87

Εξοδα ∆ιάθεσης
Αµοιβές εξοδα
προσωπικού
Αµοιβές εξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι τέλη
∆ιάφορα εξοδα
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
εκµετάλλευσης

01.01-31.12.2015

01.01-31.12.2014

2.293.893,57
218.711,49
1.779.588,98
93.042,12
4.857.430,93
194.930,26

1.878.479,63
476.779,08
1.890.164,89
211.616,41
4.834.166,67
178.015,29

1.204.246,40
10.641.843,75

1.322.300,16
10.791.522,13

01.01-31.12.2015
19.307,78

01.01-31.12.2014
18.370,66

1.547.662,25
1.566.970,03

1.507.690,15
1.526.060,81

5. ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΗΘΗ ΕΣΟ∆Α

∆ιάφ. εσοδα πωλήσεων
Εσοδα παρεπόµενων
ασχολιών
Σύνολο
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6. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟ∆Α ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ
Το κονδύλι στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής:

Εκτακτα και ανόργανα έξοδα
Εξοδα προηγουµένων χρήσεων
Προβλέψεις για εκτάκτους κινδύνους
Σύνολο

01.01-31.12.2015
34.368,06
23.050,30
326.351,22
383.769,58

01.01-31.12.2014
60.447,29
65.989,06
404.775,44
531.211,79

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

Εκτακτα και ανόργανα έσοδα
Εσοδα προηγουµένων χρήσεων
Εσοδα από προβλέψεις προηγ.
χρήσεων
Σύνολο

01.01-31.12.2015
14.143,30
234.263,16

01.01-31.12.2014
1.739,20
358.119,25

442.550,38
690.956,84

525.262,98
885.121,43

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

Τόκοι καταθέσεων
Τόκοι υπερηµερίας πελατών
Λοιποί τόκοι
Σύνολο

01.01-31.12.2015
18.279,14
49.607,98
318,54
68.205,66

01.01-31.12.2014
49.044,41
66.798,34
253,46
116.096,21

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

Τόκοι και έξοδα Τραπεζών
Τόκοι και έξοδα Factoring
Σύνολο

01.01-31.12.2015
134.289,34
42.959,91
177.249,25

01.01-31.12.2014
140.818,32
27.793,53
168.611,85
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10. ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΥΛΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Αρχικό
Υπόλοιπο
Περιγραφή

Αξίας κτήσης

Τελικό
Υπόλοιπο
Προσθήκες
χρήσης

Μειώσεις
χρήσης

01.01.2015
4. Λοιπά έξοδα
εγκατάστασης

Αξίας κτήσης
31.12.2015

404.497,65

0,00

0,00

404.497,65

4.337.717,61

183.710,09

0,00

4.521.427,70

912.113,03

910.078,17

-759.463,95

1.062.727,25

1.181.660,46

27.243,00

-5.151,42

1.203.752,04

6.431.491,10
6.835.988,75

1.121.031,26
1.121.031,26

-764.615,37
-764.615,37

6.787.906,99
7.192.404,64

Γ ΙΙ. Ενσώµατες
Ακινητοποιήσεις
3. Κτίρια-Τεχνικά
Έργα
5. Μεταφορικά
µέσα
6. Έπιπλα &
λοιπός
εξοπλισµός

Περιγραφή

Αρχικό
Υπόλοιπο
Σωρευµένες

Τελικό
Υπόλοιπο
Προσθήκες
χρήσης

Μειώσεις
χρήσης

Αποσβέσεις
01.01.2015

Σωρευµένες
Αποσβέσεις
31.12.2015

ΠΑΓΙΟ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Β4. Λοιπά έξοδα
εγκατάστασης
4. Λοιπά έξοδα
εγκατάστασης
ΙΙ. Ενσώµατες
Ακινητοποιήσεις
3. Κτίρια-Τεχνικά
Έργα
5. Μεταφορικά
µέσα
6. Έπιπλα &
λοιπός
εξοπλισµός

-403.786,85

-542,79

0,00

-404.329,64

-2.910.193,77

-122.887,76

0,00

-3.033.081,53

-123.796,29

-171.684,92

150.643,86

-144.837,35

-1.117.036,62

-18.429,50

5.151,42

-1.130.314,70

-4.151.026,68
-4.554.813,53

-313.002,18
-313.544,97

155.795,28
155.795,28

-4.308.233,58
-4.712.563,22
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Περιγραφή

ΠΑΓΙΟ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Β. Έξοδα
εγκατάστασης
4. Λοιπά έξοδα
εγκατάστασης
ΙΙ. Ενσώµατες
Ακινητοποιήσεις
3. Κτίρια-Τεχνικά
Έργα
5. Μεταφορικά
µέσα
6. Έπιπλα &
λοιπός
εξοπλισµός

Αρχικό
Υπόλοιπο
Αναπόσβεστη
Αξία
01.01.2015

Τελικό
Υπόλοιπο
Αναπόσβεστη
Αξία
31.12.2015

710,80

-542,79

0,00

168,01

1.427.523,84

60.822,33

0,00

1.488.346,17

788.316,74

738.393,25

-608.820,09

917.889,90

64.623,84

8.813,50

0,00

73.437,34

2.280.464,42
2.281.175,22

808.029,08
807.486,29

-608.820,09
-608.820,09

2.479.673,41
2.479.841,42

∆εν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη επί των ενσωµάτων παγίων στοιχείων.
Τα ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία είναι ασφαλισµένα µέσω ασφάλισης που διενεργείται σε επίπεδο
οµίλου.
Τα άυλα πάγια στοιχεία της εταιρείας είναι λογισµικά προγράµµατα ηλεκτρονικών υπολογιστών.

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

∆οσµένες εγγυήσεις
Σύνολο

31.12.2015
28.669,22
28.669,22

31.12.2014
28.305,40
28.305,40

01.01.2014
32.368,90
32.368,90

12. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
Το κονδύλι στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής:

Εµπορεύµατα
Προκαταβολές για
εµπορεύµατα
Σύνολο

31.12.2015
10.728.912,18

31.12.2014
11.876.373,03

01.01.2014
8.232.529,51

434.350,58
11.163.262,76

374.082,98
12.250.456,01

513.486,19
8.746.015,70
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Η κίνηση της πρόβλεψης υποτίµησης του συνόλου των
αποθεµάτων έχει ως εξής:
Υπόλοιπο έναρξης 01.01.2014
Πρόβλεψη χρήσης
Χρησιµοποίηση πρόβλεψης
Υπόλοιπο λήξης 31.12.2014

752.704,69
65.834,33
1.095,30
817.443,72

Πρόβλεψη χρήσης
Χρησιµοποίηση πρόβλεψης
Υπόλοιπο λήξης 31.12.2015

135.894,94
252.547,22
700.791,44

Για τα αποθέµατα της εταιρείας, σχηµατίζεται πρόβλεψη υποτίµησης η οποία συµπεριλαµβάνεται
αφαιρετικά στην αξία της εκάστοτε κατηγορίας αποθέµατος.

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

Πελάτες
Επιταγές και Γραµµάτια
Μείον: Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις

31.12.2015
4.633.078,92
3.004.110,70
-2.581.455,49
5.055.734,13

31.12.2014
12.003.477,13
5.517.107,90
-2.581.389,98
14.939.195,05

01.01.2014
12.522.985,94
2.817.572,02
-2.844.937,16
12.495.620,80

Η κίνηση της πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις έχει ως εξής:
Υπόλοιπο έναρξης 01.01.2014
Πρόβλεψη χρήσης
Χρησιµοποίηση πρόβλεψης
Υπόλοιπο λήξης 31.12.2014
Πρόβλεψη χρήσης
Χρησιµοποίηση πρόβλεψης
Υπόλοιπο λήξης 31.12.2015

9.525.461,34

9.525.461,34
65,51
9.525.526,85

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.

14. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Το κονδύλι στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύεται ως
εξής:

Επίδικες Απαιτήσεις κατά Ελλ.∆ηµοσίου
ΦΠΑ
Λοιπά
Σύνολο

31.12.2015
9.166.715,55
1.137.389,39
1.326.754,36
11.630.859,30

31.12.2014
2.972.324,10
18.775,57
1.052.124,28
4.043.223,95

01.01.2014
1.182.372,95
23.832,25
968.765,09
2.174.970,29
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Στην κατηγορία «λοιπά» περιλαµβάνονται κυρίως χρεωστικά υπόλοιπα και προκαταβολές προµηθευτών οι
οποίες διακανονίζονται εντός εύλογου διαστήµατος.

15. ΤΑΜΕΙΑΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ
Το κονδύλι στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής:

Ταµείο
Καταθέσεις όψεως
Σύνολο

31.12.2015

31.12.2014

01.01.2014

52,11
8.138.830,14
8.138.882,25

159,60
11.462.364,28
11.462.523,88

486,14
14.475.939,66
14.476.425,80

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).

16. ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Το κονδύλι στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής:

Αριθµός Κοινών Μετοχών
Ονοµαστική Αξία Μετοχής

31.12.2015
20.927.833
3

31.12.2014
20.927.833
3

01.01.2014
20.927.833
3

Αξία Κεφαλαίου

62.783.499

62.783.499

62.783.499

Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είναι ολοσχερώς καταβεβληµένο.
Υπέρ το Άρτιο
Το κονδύλι στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής:

Υπέρ το Άρτιο
Σύνολο

31.12.2015
30.250.000
30.250.000

31.12.2014
30.250.000
30.250.000

01.01.2014
30.250.000
30.250.000

17. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΆ
Λοιπά Αποθεµατικά
Η ανάλυση των κονδυλίων Αποθεµατικά νόµων και αφορολόγητα αποθεµατικά έχει ως εξής:

31.12.2015

31.12.2014

01.01.2014

Τακτικό Αποθεµατικό

389.224,49

389.224,49

389.224,49

Έκτακτα αποθεµατικά

114.727,99

114.727,99

114.727,99

2.241.816,04

2.241.816,04

2.241.816,04

2.745.768,52

2.745.768,52

2.745.768,52

Λοιπά Αφορολόγητα
αποθεµατικά
Σύνολο
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18. 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

31.12.2015

31.12.2014

01.01.2014

439.244,05
439.244,05

435.124,54
435.124,54

462.555,61
462.555,61

Η Εταιρεία επιµετρά τις προβλέψεις για παροχές σε εργαζόµενους µετά την έξοδο από την υπηρεσία
βάσει εσωτερικού συστήµατος υπολογισµού, ο οποίος συµφωνείται περιοδικά µε την Έδρα.

∆εν έχει γίνει χρησιµοποίηση της πρόβλεψης.

19. ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
Το κονδύλι στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής:

Λοιπές Προβλέψεις
Σύνολο

31.12.2015
18.194.501,34
18.194.501,34

31.12.2014
18.354.553,43
18.354.553,43

01.01.2014
19.461.217,96
19.461.217,96

Η κίνηση των λοιπών προβλέψεων έχει ως εξής:

Υπόλοιπο 01.01.2014
Πρόβλεψη χρήσης
Χρησιµοποίηση πρόβλεψης
Υπόλοιπο 31.12.2014
Πρόβλεψη χρήσης
Χρησιµοποίηση πρόβλεψης
Υπόλοιπο 31.12.2015

Λοιπές Προβλέψεις
19.461.217,96
2.178.910,70
3.285.575,23
18.354.553,43
4.439.311,74
4.599.363,83
18.194.501,34

Η φύση των λοιπών προβλέψεων αναλύεται παρακάτω:
Η εταιρία χορηγεί εγγύηση των πωληθέντων αυτοκινήτων της που κυµαίνεται από ένα (1) έτος (βασική
εγγύηση) έως πέντε (5) έτη. Οι οικονοµικές καταστάσεις της 31/12/2015 περιλαµβάνουν πρόβλεψη για
κάλυψη εγγυήσεων 2.203 χιλ. Ευρώ περίπου, η οποία εκτιµήθηκε µε βάσει στατιστικών δεδοµένων που
χορηγούνται από την µητρική εταιρεία FCA ITALY S.P.A. Η πρόβλεψη αυτή θεωρείται επαρκής.
Κατά της εταιρίας έχουν ασκηθεί αγωγές διαφόρων τρίτων, οι οποίες βρίσκονται σε διάφορα στάδια
δικαστικής επίλυσης. Ο Νοµικός Σύµβουλος της εταιρίας εκτιµά ότι σηµαντικό µέρος των αγωγών αυτών
είναι αβάσιµες και θα δικαιωθεί η εταιρία. Για τις αγωγές που εκτιµάται, από την ∆ιοίκηση της εταιρίας και
τον Νοµικό Σύµβουλο ότι πιθανόν να υπάρξει αρνητική έκβαση, έχει σχηµατισθεί πρόβλεψη Ευρώ 6.899
χιλ. Ευρώ (περιλαµβάνεται στην πρόβλεψη για εξαιρετικούς κινδύνους), η οποία κρίνεται ότι είναι επαρκής.
Μέχρι σήµερα δεν έχει τελεσιδικήσει κάποια υπόθεση για την οποία θα έπρεπε να είχε σχηµατισθεί
πρόβλεψη, πέραν της ήδη σχηµατισθείσας . Από πλευράς FCA GREECE ΑΕ έχουν ασκηθεί αγωγές
έναντι τρίτων, οι οποίες δεν έχουν µέχρι σήµερα τελεσιδικήσει.
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Προβλ.για εργοστασιακή εγγύηση
Προβλ.για εξαιρετικούς κινδυν.
Πρόβλεψη buy back
Προβλ. Επιδότησης επιτοκίου

31.12.2015

31.12.2014

01.01.2014

2.202.572,95

2.607.903,88

2.705.762,22

14.857.715,55
388.478,91

14.661.096,13
158.932,31

15.393.084,49
43.449,26

745.733,93

926.621,11

1.318.921,99

18.194.501,34

18.354.553,43

19.461.217,96

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

Προµηθευτές Εσωτερικού
Προµηθευτές Εξωτερικού
Σύνολο

31.12.2015
1.890.762,48
3.682.716,21
5.573.478,69

31.12.2014
2.369.844,26
8.805.737,15
11.175.581,41

01.01.2014
2.156.397,87
6.673.885,29
8.830.283,16

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

ΦΜΥ & Εισφορά Αλληλεγγύης
Λοιποί Φόροι
Σύνολο

31.12.2015
97.696,80
19.767,55
117.464,35

31.12.2014
92.985,80
24.511,70
117.497,50

01.01.2014
63.151,88
42.517,11
105.668,99

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

ΙΚΑ
ΤΣΜΕ∆Ε
Σύνολο

31.12.2015
104.012,43
16.998,26
121.010,69

31.12.2014
95.285,87
13.240,26
108.526,13

01.01.2014
93.870,68
28.546,38
122.417,06

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

Λοιπά
Τρίτοι – εκτός διανοµέων
Σύνολο

31.12.2015
26.183,88
561.493,65
587.677,53

31.12.2014
26.183,88
551.629,38
577.813,26

01.01.2014
26.183,88
538.748,84
564.932,72

24. ∆Ε∆ΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΕΩΣ
Το κονδύλι στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής:

∆εδουλευµένα έξοδα –Προβλέψεις
Σύνολο

31.12.2015
2.885.336,08
2.885.336,08

31.12.2014
2.219.754,42
2.219.754,42

01.01.2014
1.832.270,05
1.832.270,05
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25. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Τα ποσά του πίνακα εµφανίζονται σε χιλ. €

Α/Α Επωνυµία

1

FCA CAPITAL HELLAS

Σχέση

συγγενής

Χρήση

είδος συναλλαγής

2015

πωλ. εµπορ. & υπηρ.

Εκροές προς Εισροές από
Συνδεδεµένα Συνδεδεµένα
Μέρη
Μέρη
2.565

FCA BANK GmbH

συγγενής

2015

3

FCA INSURANCE HELLAS

συγγενής

2015

πωλ. εµπορ. & υπηρ.

156
668

αγορ. υπηρεσ.
2

142
406

αγορ. υπηρεσ.

4

4

MAGNETI MARELLI MAKO ELEKTRIK SANAY
συγγενής

2015

αγορ. εµπορ.

5

MAGNETI MARELLI

συγγενής

2015

αγορ. εµπορ.& υπηρ.

6

FCA ITALY SPA

συγγενής

2015

αγορ. εµπορ.& υπηρ.

πωλ. υπηρ.

62
48

αγορ. υπηρεσ.
πωλ. υπηρ.

Απαιτήσεις
Υποχρεώσεις
από
σε Συνδεδεµένα
Συνδεδεµένα
Μέρη
Μέρη

1

59
1
0

73
1.418
1

375
1

40.977

3.136

πωλ. υπηρ.

1.238

125

7

FCA BANK S.p.A.

συγγενής

2015

πωλ. υπηρ.

473

379

8

IVECO S.P.A.

συγγενής

2015

πωλ. υπηρ.

78

10

9

IVECO FRANCE

συγγενής

2015

πωλ. υπηρ.

106

συγγενής

2015

αγορ. υπηρεσ.

13

0

11 MAGNETI MARELLI AFTER MARKET Sp. z.συγγενής

2015

αγορ. υπηρεσ.

16

0

12

συγγενής

2015

αγορ. υπηρεσ.

2

13 FIAT GROUP AUTOMOBILES NETHE

συγγενής

2015

πωλ. υπηρ.

2

2

14 FIAT GROUP AUTOMOBILES GERMA

συγγενής

2015

πωλ. υπηρ.

4

0

10 RIMACO S.A.
FCA GERMANY AG

146

0
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26. ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Σχετικά µε τον φορολογικό έλεγχο των χρήσεων 2002, 2003, 2004 εκδικάστηκαν κατά τη δικάσιµο της
21.04.2015 ενώπιον του 4ου τµήµατος του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών οι κατατεθειµένες προσφυγές της
Εταιρείας κατά των κάτωθι καταλογιστικών πράξεων, που εκδόθηκαν από το ∆ιαπεριφερειακό Ελεγκτικό
Κέντρο Αθηνών (∆ΕΚ Αθηνών), και ειδικότερα κατά του υπ’ αριθ. 2080/10.09.2009 φύλλου ελέγχου
φορολογίας εισοδήµατος διαχειριστικής περιόδου 01.01.2002-31.12.2002, του υπ’ αριθ. 2166/10.09.2009
φύλλου ελέγχου φορολογίας εισοδήµατος διαχειριστικής περιόδου 01.01.2003-31.12.2003, του υπ’ αριθ.
2167/10.09.2009 φύλλου ελέγχου φορολογίας εισοδήµατος διαχειριστικής περιόδου 01.01.200431.12.2004, της υπ’ αριθ. 86/09.09.2009 πράξης προσδιορισµού ΦΠΑ διαχειριστικής περιόδου 01.01.200231.12.2002, της υπ’ αριθ. 150/09.09.2009 πράξης προσδιορισµού ΦΠΑ διαχειριστικής περιόδου
01.01.2003-31.12.2003, και της υπ’ αριθ. 170/09.09.2009 πράξης προσδιορισµού ΦΠΑ διαχειριστικής
περιόδου 01.01.2004- 31.12.2004. Το συνολικό ύψος των επίδικων ποσών ανέρχεται σε ευρώ
11.403.396,86.
Σχετικά µε τον φορολογικό έλεγχο των χρήσεων 2005, 2006, 2007, 2008 και 2009 εκδικάστηκαν κατά τη
δικάσιµο της 06.10.2015 ενώπιον του 4ου τµήµατος του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών οι τέσσερις (4)
προσφυγές της Εταιρείας, οι οποίες ασκήθηκαν κατά του Πρακτικού συνεδρίασης της Επιτροπής
∆ιοικητικής Επίλυσης Φορολογικών ∆ιαφορών του άρθρου 70Α του Ν. 2238/1994, από το οποίο προέκυπτε
η µη επίτευξη διοικητικής επίλυσης, κατόπιν της υποβολής από την Εταιρεία της από 05.07.2013 και µε
αριθ. πρωτοκ. 29257/08.07.2013 αίτησης διοικητικής επίλυσης/ ενδικοφανούς προσφυγής, µε την οποία η
Εταιρεία αιτήθηκε την ακύρωση των υπ’ αριθ. 39/30.04.2013, 85/30.04.2013, 102/30.04.2013,
98/30.04.2013 και 110/30.04.2013 οριστικών φύλλων ελέγχου φόρου εισοδήµατος διαχειριστικών περιόδων
01.01.2005-31.12.2005, 01.01.2006-31.12.2006, 01.01.2007-31.12.2007, 01.01.2008-31.12.2008 και
01.01.2009-31.12.2009 αντίστοιχα, και κατά των υπ’ αριθ. 489, 490 και 491 Αποφάσεων της ως άνω
Επιτροπής, µε τις οποίες απορρίφθηκε η ως άνω ασκηθείσα από την Εταιρεία αίτηση διοικητικής
επίλυσης/ενδικοφανής προσφυγή, κατά το µέρος που στρεφόταν κατά των υπ’ αριθ. 102/30.04.2013,
98/30.04.2013 και 110/30.04.2013 οριστικών φύλλων ελέγχου φόρου εισοδήµατος διαχειριστικών περιόδων
01.01.2007-31.12.2007, 01.01.2008-31.12.2008 και 01.01.2009-31.12.2009, αντίστοιχα. Το συνολικό ύψος
των επίδικων ποσών ανέρχεται σε ευρώ 17.651.190,22, ενώ η Εταιρεία έχει ήδη καταβάλει στο Ελληνικό
∆ηµόσιο το ποσό των €9εκ. ως προκαταβολή για τις ως άνω προσφυγές.
Είναι σύνηθες να οδηγούνται σε φορολογικά δικαστήρια, περιπτώσεις όπου κατά τη διάρκεια ενός τακτικού
φορολογικού έλεγχου, προκύπτουν επιπλέον φορολογικές υποχρεώσεις για µεγάλες εταιρείες ιδίως σε
σχέση µε ζητήµατα που εµπεριέχουν υποκειµενική κρίση, σχετικά µε την παραγωγικότητα των δαπανών ως
προϋπόθεση έκπτωσης του φόρου.
Σε περίπτωση µη θετικής έκβασης των παραπάνω δικαστικών υποθέσεων, αν η απόφαση του δικαστηρίου
έχει αρνητικές συνέπειες στην συνέχιση της δραστηριότητας της εταιρείας, ο κύριος µέτοχος θα συµβάλει
στην οµαλή λειτουργία της εταιρείας.
Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τη χρήση 2010 και κατά συνέπεια οι
φορολογικές υποχρεώσεις της δεν έχουν καταστεί οριστικές για την εν λόγω χρήση.
Επιπλέον αναφορικά µε την εµπορική δραστηριότητα της εταιρείας έχουν χορηγηθεί συµβατικές εγγυήσεις
προς τις κάτωθι εταιρείες:
Προς FCA Capital Hellas
Προς FCA BANK
ΣΥΝΟΛΟ

694.477,54
929.500,00
1.623.977,54

27. ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Ο µέσος όρος των απασχολούµενων, 43 άτοµα, ανά κατηγορία είναι 8 άτοµα διευθυντικό προσωπικό και
35 άτοµα υπαλληλικό προσωπικό. Οι µισθοί και το ποσό των κοινωνικών επιβαρύνσεων είναι
€2.428.700,05 και €480.995,33 αντίστοιχα.
28. ΑΜΟΙΒΗ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ
Η αµοιβή των Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της κλειόµενης χρήσης ανήλθε στο ποσό των €16.597.
29. ΑΜΟΙΒΕΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
∆εν καταβλήθηκαν αµοιβές σε όργανα και µέλη της διοίκησης πέραν των µισθών ύψους 358 χιλ. Ευρώ που
συµπεριλαµβάνονται στις συνολικές αµοιβές προσωπικού.
30. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΑΝΑΦΟΡΑΣ
∆εν υπάρχουν άλλα µεταγενέστερα γεγονότα της 31 ∆εκεµβρίου 2015 που ενδέχεται να επηρεάσουν
σηµαντικά την οικονοµική θέση της Εταιρείας.
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