
Ποσά κλειόµενης 

περιόδου 2017

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Ενσώµατα πάγια 

Μεταφορικά µέσα 974.842,98 1.074.364,91

Λοιπός εξοπλισµός 3.492,48 5.782,71 107.162.022,30 80.787.756,40

Επενδύσεις σε ακίνητα τρίτων 1.305.463,38 1.295.359,87 (91.100.482,47) (64.913.846,26)

Λοιπά ενσώµατα στοιχεία 62.759,86 57.326,46 16.061.539,83 15.873.910,14

Σύνολο 2.346.558,70 2.432.833,95 1.545.769,47 2.010.390,18

Άυλα πάγια στοιχεία 17.607.309,30 17.884.300,32

Λοιπά άυλα 333,77 433,57 (2.314.811,70) (2.230.484,37)

Σύνολο 333,77 433,57 (10.901.979,60) (11.657.141,32)

∆άνεια και απαιτήσεις 21.031,90 29.051,24 (525.739,60) (2.273.369,37)

∆ιακρατούµενες έως τη λήξη επενδύσεις (µετοχή) 1.610,00 1.610,00 1.129,03 160,47

Σύνολο 22.641,90 30.661,24 943.587,67 1.205.826,76

Σύνολο µη κυκλοφορούντων 2.369.534,37 2.463.928,76 4.809.495,10 2.929.292,49

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 40.523,33 20.923,28

Αποθέµατα (56.117,29) (102.258,99)

Εµπορεύµατα 6.958.529,73 13.285.019,32 4.793.901,14 2.847.956,78

Προκαταβολές για εµπορεύµατα 2.609.318,73 1.789.221,57 0,00 0,00

Σύνολο 9.567.848,46 15.074.240,89 4.793.901,14 2.847.956,78

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία και προκαταβολές

Εµπορικές απαιτήσεις (πελάτες) 25.969.305,14 12.096.128,20

∆ουλευµένα έσοδα περιόδου 26.026,09 54,45

Λοιπές Απαιτήσεις 3.707.423,30 4.428.551,01

Προπληρωµένα έξοδα 96.254,64 89.341,81

Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και Ισοδύναµα 14.542.328,65 12.159.922,96

Σύνολο 44.341.337,82 28.773.998,43 Χρηµατοροές από λειτουργικές δραστηριότητες

Σύνολο κυκλοφορούντων 53.909.186,28 43.848.239,32 Αποτέλεσµα προ φόρων 4.793.901,14 2.847.956,78

Πλέον/µείον προσαρµογές για:

Σύνολο ενεργητικού 56.278.720,65 46.312.168,08 Αποσβέσεις και αποµειώσεις ενσώµατων και άυλων παγίων 332.635,99 307.010,40

Προβλέψεις (9.683,53) (1.981.021,30)

Καθαρή θέση Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι  (καθαρό ποσό) (96.640,62) (123.182,27)

Καταβληµένα κεφάλαια 226.311,84 (1.797.193,17)

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 5.506.392,43 (3.910.978,13)

Σύνολο 93.033.499,00 93.033.499,00 Μεταβολή απαιτήσεων (13.176.914,36) 387.589,10

Αποθεµατικά και αποτελέσµατα εις νέον Μεταβολή υποχρεώσεων 5.182.334,96 6.630.920,36

Τακτικό αποθεµατικό 389.224,49 389.224,49 (2.488.186,97) 3.107.531,33

Έκτακτα αποθεµατικά 114.727,99 114.727,99 Mείον:

Αφορολόγητα αποθεµατικά 2.241.816,04 2.241.816,04 Πληρωµές για χρεωστικούς τόκους 56.117,29 102.258,99

Αποτελέσµατα εις νέο (77.327.129,86) (82.121.031,00)

Σύνολο (74.581.361,34) (79.375.262,48) Πλέον:

Σύνολο καθαρής θέσης 18.452.137,66 13.658.236,52 Εισπράξεις από πιστωτικούς τόκους 40.523,33 20.923,28

Προβλέψεις  ΣΥΝΟΛΟ 2.628.666,63 4.281.477,21

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόµενους 471.309,28 464.203,00

Λοιπές προβλέψεις 16.171.731,28 16.188.521,09 Χρηµατοροές από επενδυτικές δραστηριότητες

Σύνολο 16.643.040,56 16.652.724,09 εισπράξεις από πώληση παγίων στοιχείων 1.208.791,97 926.431,50

Υποχρεώσεις Πληρωµές για απόκτηση παγίων στοιχείων (1.455.052,91) (1.186.868,00)

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις ΣΥΝΟΛΟ (246.260,94) (260.436,50)

Εµπορικές υποχρεώσεις 13.592.255,52 10.716.920,63

Προκαταβολές πελατών 107.984,53 78.948,72 Συµφωνία µεταβολής διαθεσίµων

Λοιποί φόροι και τέλη 2.614.080,47 225.649,82 Καθαρή µεταβολή στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα της χρήσης 2.382.405,69 4.021.040,71

Οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης 131.228,80 131.268,03 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην αρχή της περιόδου 12.159.922,96 8.138.882,25

Λοιπές υποχρεώσεις 613.189,65 599.681,74 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στο τέλος της περιόδου 14.542.328,65 12.159.922,96

Εξοδα χρήσεως δουλευµένα 4.124.803,46 4.248.738,53

Σύνολο 21.183.542,43 16.001.207,47

Σύνολο υποχρεώσεων 21.183.542,43 16.001.207,47

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων 56.278.720,65 46.312.168,08

Υπολοιπο 01.01.2017 62.783.499,00 30.250.000,00 503.952,48 2.241.816,04 (82.121.031,00) 13.658.236,52

Αποτελέσµατα περιόδου 4.793.901,14 4.793.901,14

Υπολοιπο 31.12.2017 62.783.499,00 30.250.000,00 503.952,48 2.241.816,04 (77.327.129,86) 18.452.137,66

Αργυρούπολη, 9 Φεβρουαρίου 2018

Μικτό αποτέλεσµα

FCA GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ από 01 Ιανουαρίου 2017 έως 31 ∆εκεµβρίου 2017

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

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας FCA Greece Α.Ε.

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων
Γνώµη
Έχουµε ελέγξει τις συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας FCA GREECE ΑΕ (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου 2017, τις καταστάσεις αποτελεσµάτων, µεταβολών καθαρής θέσης και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την
ηµεροµηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτηµα. Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της εταιρείας FCA GREECE ΑΕ κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2017, τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση και
τις ταµειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως ισχύει.
Βάση γνώµης
∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου (∆ΠΕ) όπως αυτά έχουν ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία. Οι ευθύνες µας, σύµφωνα µε τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής µας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων”. Είµαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία σύµφωνα µε τον Κώδικα ∆εοντολογίας για Επαγγελµατίες Ελεγκτές του Συµβουλίου ∆ιεθνών Προτύπων ∆εοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας
που σχετίζονται µε τον έλεγχο των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουµε εκπληρώσει τις δεοντολογικές µας υποχρεώσεις σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της ισχύουσας νοµοθεσίας και του προαναφερόµενου Κώδικα ∆εοντολογίας. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε
αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώµη µας.
Άλλες πληροφορίες
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες περιλαµβάνουν την Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, για την οποία γίνεται σχετική αναφορά στην “Έκθεση επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων”, αλλά δεν περιλαµβάνουν τις
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις και την έκθεση ελέγχου επί αυτών.
Η γνώµη µας επί των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και δεν εκφράζουµε µε τη γνώµη αυτή οποιασδήποτε µορφής συµπέρασµα διασφάλισης επί αυτών.
Σε σχέση µε τον έλεγχό µας επί των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, η ευθύνη µας είναι να αναγνώσουµε τις άλλες πληροφορίες και, µε τον τρόπο αυτό, να εξετάσουµε εάν οι άλλες πληροφορίες είναι ουσιωδώς ασυνεπείς µε τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις ή τις γνώσεις που αποκτήσαµε
κατά τον έλεγχο ή αλλιώς φαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλµένες. Εάν, µε βάση τις εργασίες που έχουµε εκτελέσει, καταλήξουµε στο συµπέρασµα ότι υπάρχει ουσιώδες σφάλµα σε αυτές τις άλλες πληροφορίες, είµαστε υποχρεωµένοι να αναφέρουµε το γεγονός αυτό. ∆εν έχουµε τίποτα να
αναφέρουµε σχετικά µε το θέµα αυτό, πέραν των όσων αναφέρονται σχετικά µε την Έκθεση ∆ιαχείρισης ∆ιοικητικού Συµβουλίου στην “Έκθεση επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων” κατωτέρω.
Ευθύνες της διοίκησης επί των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως ισχύει, όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η
κατάρτιση χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδες σφάλµα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Κατά την κατάρτιση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέµατα που σχετίζονται µε τη συνεχιζόµενη δραστηριότητα και τη
χρήση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόµενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή να διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προχωρήσει σ ’αυτές τις ενέργειες.
Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων
Οι στόχοι µας είναι να αποκτήσουµε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι απαλλαγµένες από ουσιώδες σφάλµα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουµε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαµβάνει τη γνώµη µας. Η εύλογη
διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύµφωνα µε τα ∆ΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλµα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλµατα δύναται να προκύψουν από απάτη ή
από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, µεµονωµένα ή αθροιστικά, θα µπορούσε εύλογα να αναµένεται ότι θα επηρέαζαν τις χρηµατοοικονοµικές αποφάσεις των χρηστών, που λαµβάνονται µε βάση αυτές τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις.
Ως καθήκον του ελέγχου, σύµφωνα µε τα ∆ΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία, ασκούµε επαγγελµατική κρίση και διατηρούµε επαγγελµατικό σκεπτικισµό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:

-Εντοπίζουµε και αξιολογούµε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλµατος στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούµε ελεγκτικά τεκµήρια που είναι

επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώµη µας. Ο κίνδυνος µη εντοπισµού ουσιώδους σφάλµατος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη µπορεί να εµπεριέχει συµπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεµµένες παραλείψεις, ψευδείς
διαβεβαιώσεις ή παράκαµψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.
-Κατανοούµε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται µε τον έλεγχο, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την διατύπωση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας.
-Αξιολογούµε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιµήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη ∆ιοίκηση.
-Αποφαινόµαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόµενης δραστηριότητας και µε βάση τα ελεγκτικά τεκµήρια που αποκτήθηκαν για το εάν υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά µε γεγονότα ή συνθήκες που µπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη
αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Εάν συµπεράνουµε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είµαστε υποχρεωµένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουµε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων ή εάν
αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουµε τη γνώµη µας. Τα συµπεράσµατά µας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκµήρια που αποκτώνται µέχρι την ηµεροµηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, µελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσµα η Εταιρεία να παύσει
να λειτουργεί ως συνεχιζόµενη δραστηριότητα.
-Αξιολογούµε τη συνολική παρουσίαση, τη δοµή και το περιεχόµενο των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, συµπεριλαµβανοµένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείµενες συναλλαγές και τα γεγονότα µε τρόπο που
επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.
Μεταξύ άλλων θεµάτων, κοινοποιούµε στη διοίκηση, το σχεδιαζόµενο εύρος και το χρονοδιάγραµµα του ελέγχου, καθώς και σηµαντικά ευρήµατα του ελέγχου, συµπεριλαµβανοµένων όποιων σηµαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουµε κατά τη διάρκεια του ελέγχου µας.
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 (µέρος Β) 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 των άρθρων 43α του κ.ν. 2190/1920 και το περιεχόµενο αυτής αντιστοιχεί µε τις συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την
31/12/2017.
β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαµε κατά τον έλεγχό µας, για την εταιρεία FCA GREECE ΑΕ 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 2017 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
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