
Ποσά κλειόµενης 

περιόδου 2016

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Ενσώµατα πάγια 

Μεταφορικά µέσα 1.074.364,91 917.889,90

Λοιπός εξοπλισµός 5.782,71 8.806,19 80.787.756,40 57.597.933,02

Επενδύσεις σε ακίνητα τρίτων 1.295.359,87 1.488.346,17 (64.913.846,26) (46.273.067,34)

Λοιπά ενσώµατα στοιχεία 57.326,46 64.631,15 15.873.910,14 11.324.865,68

Σύνολο 2.432.833,95 2.479.673,41 2.010.390,18 1.566.970,03

Άυλα πάγια στοιχεία 17.884.300,32 12.891.835,71

Λοιπά άυλα 433,57 168,01 (2.230.484,37) (1.954.492,48)

Σύνολο 433,57 168,01 (11.657.141,32) (10.641.843,75)

∆άνεια και απαιτήσεις 29.051,24 28.669,22 (2.273.369,37) (383.769,58)

∆ιακρατούµενες έως τη λήξη επενδύσεις (µετοχή) 1.610,00 1.610,00 160,47 48,78

Σύνολο 30.661,24 30.279,22 1.205.826,76 690.956,84

Σύνολο µη κυκλοφορούντων 2.463.928,76 2.510.120,64 2.929.292,49 602.735,52

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 20.923,28 68.205,66

Αποθέµατα (102.258,99) (177.249,25)

Εµπορεύµατα 13.285.019,32 10.728.912,18 2.847.956,78 493.691,93

Προκαταβολές για εµπορεύµατα 1.789.221,57 434.350,58 0,00 0,00

Σύνολο 15.074.240,89 11.163.262,76 2.847.956,78 493.691,93

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία και προκαταβολές

Εµπορικές απαιτήσεις (πελάτες) 12.096.128,20 5.055.734,13

∆ουλευµένα έσοδα περιόδου 54,45 5.870,65

Λοιπές Απαιτήσεις 4.428.551,01 11.630.859,30

Προπληρωµένα έξοδα 89.341,81 309.582,51

Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και Ισοδύναµα 12.159.922,96 8.138.882,25

Σύνολο 28.773.998,43 25.140.928,84 Χρηµατοροές από λειτουργικές δραστηριότητες

Σύνολο κυκλοφορούντων 43.848.239,32 36.304.191,60 Αποτέλεσµα προ φόρων 2.847.956,78 493.691,93

Πλέον/µείον προσαρµογές για:

Σύνολο ενεργητικού 46.312.168,08 38.814.312,24 Αποσβέσεις και αποµειώσεις ενσώµατων και άυλων παγίων 307.010,40 313.544,97

Προβλέψεις (1.981.021,30) (155.932,58)

Καθαρή θέση Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι  (καθαρό ποσό) (123.182,27) 109.043,59

Καταβληµένα κεφάλαια (1.797.193,17) 266.655,98

Κεφάλαιο 62.783.499,00 62.783.499,00 Πλέον/µείον µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης

Υπέρ το άρτιο 30.250.000,00 30.250.000,00 Μεταβολή αποθεµάτων (3.910.978,13) 1.087.193,25

Σύνολο 93.033.499,00 93.033.499,00 Μεταβολή απαιτήσεων 387.589,10 2.389.538,36

Αποθεµατικά και αποτελέσµατα εις νέον Μεταβολή υποχρεώσεων 6.630.920,36 (6.939.466,39)

Τακτικό αποθεµατικό 389.224,49 389.224,49 3.107.531,33 (3.462.734,78)

Έκτακτα αποθεµατικά 114.727,99 114.727,99 Mείον:

Αφορολόγητα αποθεµατικά 2.241.816,04 2.241.816,04 Πληρωµές για χρεωστικούς τόκους 102.258,99 (177.249,25)

Αποτελέσµατα εις νέο (82.121.031,00) (84.968.987,78)

Σύνολο (79.375.262,48) (82.223.219,26) Πλέον:

Σύνολο καθαρής θέσης 13.658.236,52 10.810.279,74 Εισπράξεις από πιστωτικούς τόκους 20.923,28 68.205,66

Προβλέψεις  ΣΥΝΟΛΟ 4.281.477,21 (2.811.430,46)

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόµενους 464.203,00 439.244,05

Λοιπές προβλέψεις 16.188.521,09 18.194.501,34 Χρηµατοροές από επενδυτικές δραστηριότητες

Σύνολο 16.652.724,09 18.633.745,39 εισπράξεις από πώληση παγίων στοιχείων 926.431,50 608.820,09

Υποχρεώσεις Πληρωµές για απόκτηση παγίων στοιχείων (1.186.868,00) (1.121.031,26)

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις ΣΥΝΟΛΟ (260.436,50) (512.211,17)

Εµπορικές υποχρεώσεις 10.716.920,63 5.573.478,69

Προκαταβολές πελατών 78.948,72 85.319,77 Συµφωνία µεταβολής διαθεσίµων

Λοιποί φόροι και τέλη 225.649,82 117.464,35 Καθαρή µεταβολή στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα της χρήσης 4.021.040,71 (3.323.641,63)

Οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης 131.268,03 121.010,69 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην αρχή της περιόδου 8.138.882,25 11.462.523,88

Λοιπές υποχρεώσεις 599.681,74 587.677,53 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στο τέλος της περιόδου 12.159.922,96 8.138.882,25

Εξοδα χρήσεως δουλευµένα 4.248.738,53 2.885.336,08

Σύνολο 16.001.207,47 9.370.287,11

Σύνολο υποχρεώσεων 16.001.207,47 9.370.287,11

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων 46.312.168,08 38.814.312,24

Υπολοιπο 01.01.2016 62.783.499,00 30.250.000,00 503.952,48 2.241.816,04 (84.968.987,78) 10.810.279,74

Αποτελέσµατα περιόδου 2.847.956,78 2.847.956,78

Υπολοιπο 31.12.2016 62.783.499,00 30.250.000,00 503.952,48 2.241.816,04 (82.121.031,00) 13.658.236,52

Αργυρούπολη, 17 Φεβρουαρίου 2017

Μικτό αποτέλεσµα

FCA GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ από 01 Ιανουαρίου 2016 έως 31 ∆εκεµβρίου 2016

Αρ. ΓΕ.ΜΗ. Εµπορικού & Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Αθηνών 122464301000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
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Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

Αποτέλεσµα προ φόρων

Αποτέλεσµα περιόδου µετά από φόρους

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΩΝ (ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟ∆ΟΣ)
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

       ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ & 

    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
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O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Καθαρή θέση Κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο
Αποθ.νόµων & 

κατ/κου

Αφορολόγητα 

αποθεµατικά

PAULO D.CARELLI ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΜΟ∆ΡΑΚΑΣ

Α.∆ ΑΑ4592413/28-01-2010 A.∆.T. Φ368245/ ΑΜ ΟΕΕ Α΄33334

           DIANA ROMANIN

Α.∆.  AA2660980  16/6/2008 ITALY

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 2016, 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 GREECE 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 GREECE Α.Ε. και το περιβάλλον της, δεν έχουµε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου.
γ) Επισηµαίνεται ότι το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2016 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.

Ernst & Young (Hellas) A.E.
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές

Χειµάρρας 8Β
151 25 Μαρούσι Αττικής
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Αθήνα, 01 Μαρτίου 2017

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ
Αρ Μ ΣΟΕΛ 16631


