FCA BANK GESELLSCHAFT m.b.H. Βιέννη
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

31.12.2015
ΣΕ ΕΥΡΩ
65.542,14
9.273.000,00
9.226.397,00
184.876.976,95
0,00
140,00
17.155,67
158.399,07
1.060.344,61
4.327,62

Ταµειακά ∆ιαθέσιµα, καταθέσεις σε κεντρικές Τράπεζες
Χρεωστικοί τίτλοι δηµόσιων φορέων
Απαιτήσεις έναντι χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων( άµεσα απιατητές)
Απαιτήσεις έναντι πελατών
Μετοχές και άλλοι τίτλοι µη σταθερού επιτοκίου
Συµµετοχές
Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία
∆εδουλευµένα και εισπρακτέα

31.12.2014
ΣΕ ΧΙΛ. ΕΥΡΩ
4
9.273
2.177
165.324
24
0*)
4
96
1.603
4

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

31.12.2015
31.12.2014
ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΕ ΧΙΛ. ΕΥΡΩ

1 Yποχρεώσεις έναντι πιστωτικών ιδρυµάτων
(µε προκαθορισµένη διάρκεια ή προθεσµία καταγγελίας)

2 Υποχρεώσεις προς πελάτες
α) άµεσα απαιτητές
β) µε προκαθορισµένη διάρκεια
ή προθεσµία καταγγελίας

136.000.000

0,00

97

27.500.000,00
5.892.885,46
866.117,83

30.555
30.653
5.693
992

1.119.044,36
5.000.000,00
7.033.867,65

665
105
516
1.286
5.000
7.034

19.457.873,39

500
15.733
16.233

1.812.494,37
0,00
204.682.283,06

1.718
0
178.509

977.213,78
3.089.643,29

1.132
2.760

30.062.702,86

29.981

0,00

0

13.442.802,83

12.721

20%
20%
20%

20%
20%
20%

66.814.731,86

40.270

27.500.000,00

3 Λοιπά στοιχεία παθητικού
4 ∆εδουλευµένα και εισπρακτέα
5 Προβλέψεις
α) Προβέψεις για αποζηµιώσεις απολύσεων
β) Προβλέψεις για φόρους
γ) Λοιπές προβλέψεις

762.235,68
6.067,00
350.741,68

6 Καλυφθέν κεφάλαιο
7 Αποθεµατικά κεφάλαια

109.900

(µη διανεµηθέντα)
8 Αποθεµατικά κερδών
500.000,00
18.957.873,39

α) Τακτικά αποθεµατικά
β) Λοιπά αποθεµατικά

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ ΥΠΟ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
1 Ενεργητικό εξωτερικού

204.682.283,06

178.509

34.351.912,05

32.452

9 Αποθεµατικό υποχρεώσεων σύµφωνα µε αρθρο 57,εδάφιο 5 του
Αυστριακού νόµου περί πιστωτικών ιδρυµάτων (BWG)(1)
10 Κέρδη χρήσης
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ ΥΠΟ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
1 Ενδεχόµενες υποχρεώσεις
2 Πιστωτικοί κίνδυνοι
3 Καταλογιστέα ίδια κεφάλαια σύµφωνα µε το
Μέρος 2 του
Κανονισµού (Ε.Ε) 575/2013(2)
εκ των οποίων δευτερογενή καφάλαια σύµφωνα µε το µέρος
2,τίτλος Ι, κεφάλαιο 4 του κανονισµού (Ε.Ε.) 575/2013
4 Απαιτήσεις επί ίδιων κεφαλαίων σύµφωνα µε άρθ 92 του
Κανονισµού (Ε.Ε.) 575/2013(3)
Απαιτήσεις ιδίας ανάγκης βάσει άρθρ. 92 παρ. 1 α του διατάγµατος (ΕΕ) αρ. 575/2013
Απαιτήσεις ιδίας ανάγκης βάσει άρθρ. 92 παρ. 1 β του διατάγµατος (ΕΕ) αρ. 575/2013
Απαιτήσεις ιδίας ανάγκης βάσει άρθρ. 92 παρ. 1 β του διατάγµατος (ΕΕ) αρ. 575/2013

µικροποσό

*)

5 Παθητικό εξωτερικού

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)
(Ποσά σε Ευρώ)

1. Τόκοι και συναφή έσοδα
εκ των οποίων από τίτλους σταθερού επιτοκίου

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΟΣΑ
ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ 2015

ΠΟΣΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ 2014

31.12.2015
ΣΕ ΕΥΡΩ
8.023.764,29

31.12.2014
ΣΕ ΧΙΛ ΕΥΡΩ
6.877

162.277,50

149

2. Τόκοι και συναφή έξοδα
Ι. ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ

-2.205.503,79
5.818.260,50

-2.166
4.711

3.
4.
5.
6.
ΙΙ.
7.

1.288,41
384.162,42
-970.446,48
3.221.749,89
8.455.014,74

1
394
-986
3.694
7.814

8.
9.
ΙΙΙ.
IV.
10.
11.

Εσοδα από αξιόγραφα και µετοχές
Εσοδα προµηθειών
Εξοδα προµηθειών
Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης
ΕΣΟ∆Α ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
Γενικές διοκητικές δαπάνες
α)∆απάνες προσωπικού
εκ των οποίων
i) µισθοί
ii) δαπάνες για τις προβλεπόµενες εκ του νόµου
κοινωνικές εισφορές, καθώς και για τους φόρους
µισθωτών υπηρεσιών και τις υποχρεωτικές
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
ιιι) Λοιπές κοινωνικές δαπάνες
iv) ∆απάνες για αποζηµιώσεις απολύσεων και
παροχές για εταιρικά συνταξιοδοτικά προγράµµατα
εργαζοµένων.
β. Λοιπές διοικητικές δαπάνες (πρόσθετες υλικές
αµοιβές προσωπικού)
Αναπροσαρµογή αξιών των περιουσιακών
στοιχείων ενεργητικού υπό 7 & 8 λογ/µους
Λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης
ΕΞΟ∆Α ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων
Έσοδα από την απόσβεση της πρόβλεψης
επισφαλών απαιτήσεων

-2.311.389,82

-2.622

-1.702.683,12

-1.940

-415.840,01
-88.922,15

-437
-146

-103.944,54

-99
-1.542.687,73

-3.854.077,55

-1.207

-31.800,99
-354.110,21
-4.239.988,75
4.215.025,99
-3.068.910,49

-11
-445
-4.285
3.529
-2.193

2.849.305,35

1.969

Έκθεση για τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις.
Ελέγξαµε τον συνηµµένο ετήσιο απολογισµό της FCA BANK GmbH, Βιέννη (πρώην: FGA BANK GmbH, Βιέννη), για το οικονοµικό έτος
από την 1 Ιανουαρίου 2015 µέχρι και την 31 ∆εκεµβρίου 2015 συµπεριλαµβανοµένης της τήρησης λογιστικών βιβλίων. Ο ετήσιος
απολογισµός συµπεριλαµβάνει τον ισολογισµό για την 31 ∆εκεµβρίου 2015, τον λογαριασµό κερδών και ζηµιών για το οικονοµικό έτος
που τελειώνει την 31 ∆εκεµβρίου 2015 καθώς επίσης και το παράρτηµα
Ευθύνη του νόµιµου εκπροσώπου για τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις και την τήρηση των λογιστικών βιβλίων.
Οι νοµικοί εκπρόσωποι της εταιρίας είναι υπεύθυνοι για την τήρηση λογιστικών βιβλίων όπως και για την σύνταξη ενός ετήσιου
απολογισµού, ο οποίος δίνει µια όσο το δυνατόν πιο πιστή εικόνα της περιουσίας, της οικονοµικής κατάστασης και της κατάστασης
κερδών της εταιρίας σε συµφωνία µε τους νοµικούς κανόνες επιχειρήσεων της Αυστρίας και τις νοµικές διατάξεις τραπεζών. Η ευθύνη
αυτή περιλαµβάνει: την διαµόρφωση, την εφαρµογή και την διατήρηση ενός εσωτερικού συστήµατος ελέγχου, απ' όσο αυτό είναι
σηµαντικό για την σύνταξη του ετήσιου απολογισµού και την απόδοση µιας όσο το δυνατόν πιο πιστής εικόνας για την περιουσιακή και
οικονοµική κατάσταση, όπως επίσης την κατάσταση κερδών της εταιρίας, για να µην έχει αυτός εσφαλµένες περιγραφές, είτε λόγω
εκούσιων, είτε λόγω ακούσιων λαθών. Την επιλογή και εφαρµογή κατάλληλων µεθόδων ισολογισµού και αξιολόγησης. Την διενέργεια
εκτιµήσεων που φαίνονται λογικές, λαµβάνοντας υπόψη τις υφιστάµενες προυποθέσεις.
Ευθύνη του τακτικού ελεγκτή και περιγραφή του είδους και του πεδίου εφαρµογής του υποχρεωτικού τακτικού ελέγχου.
Έχουµε την ευθύνη να παραδώσουµε µια ελεγκτική απόφαση γι' αυτόν τον ετήσιο απολογισµό µε βάση τον έλεγχό µας. Κάναµε τον
έλεγχό µας δίνοντας προσοχή στους ισχύοντες νόµους της Αυστρίας
και στις βασικές αρχές τακτικού ελέγχου ετήσιου απολογισµού. Αυτές οι βασικές αρχές απαιτούν, να τηρήσουµε τους κανόνες και να
σχεδιάσουµε και να διεκπεραιώσουµε τον έλεγχο έτσι, ώστε να µπορεί µε επαρκή σιγουριά να δηµιουργηθεί µια γνώµη, για το αν ο
ετήσιος απολογισµός δεν έχει βασικές εσφαλµένες περιγραφές.
Ένας έλεγχος περιλαµβάνει την εκτέλεση ελεγκτικών ενεργειών προς απόκτηση ελεγκτικών αποδείξεων σχετικών µε τα ποσά και µε
άλλες δηλώσεις εντός του ετήσιου απολογισµού. Η επιλογή των ελεγκτικών πράξεων είναι στην κρίση του ελεγκτή σύµφωνα µε το
καθήκον του λαµβάνοντας υπόψη την δική του εκτίµηση για τον κίνδυνο εµφάνισης λανθασµένων περιγραφών, είτε λόγω εκούσιων, είτε
λόγω ακούσιων λαθών. Κατά την τέλεση αυτής της εκτίµησης του κινδύνου λαµβάνει υπόψη ο ελεγκτής το εσωτερικό σύστηµα ελέγχου,
απ' όσο αυτό είναι σηµαντικό για την σύνταξη του ετησίου απολογισµού και την απόδοση µιας όσο το δυνατόν πιο πιστής εικόνας για τη
περιουσιακή και οικονοµική κατάσταση, όπως επίσης την κατάσταση κερδών της εταιρίας, για να καθοριστούν κατάλληλες ελεγκτικές
ενέργειες, λαµβάνοντας υπόψη τις υφιστάµενες προϋποθέσεις, όχι όµως για να εκφέρει µια ελεγκτική άποψη σχετικά µε την
αποτελεσµατικότητα των εσωτερικών ελέγχων της εταιρίας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει περαιτέρω την κρίση της καταλληλότητας των
εφαρµοζόµενων µεθόδων ισολογισµού και αξιολόγησης και των εκτιµήσεων, στις οποίες προέβησαν οι νοµικοί εκπρόσωποι της εταιρίας,
καθώς επίσης την αναγνώριση της συνολικής δήλωσης του ετησίου απολογισµού.
Είµαστε της άποψης, ότι αποκτήσαµε επαρκείς και κατάλληλες αποδείξεις ελέγχου, έτσι ώστε ο έλεγχός µας να απεικονίζει µια επαρκώς
σίγουρη βάση για τη ελεγκτική απόφασή µας
Αξιολόγηση ελέγχου
Ο έλεγχος µας δεν οδήγησε σε ενστάσεις. Βάσει των διαπιστώσεων κατά την διάρκεια του ελέγχου κρίνουµε ότι ο ετήσιος απολογισµός
ανταποκρίνεται στις εντολές του νόµου, δίνει µία όσο το δυνατόν πιο πιστή εικόνα της περιουσιακής και οικονοµικής κατάστασης της
εταιρίας για την 31 ∆εκεµβρίου 2015, όπως επίσης της κατάστασης κερδών της εταιρίας για το οικονοµικό έτος από την 1 Ιανουαρίου
2015 µέχρι και την 31 ∆εκεµβρίου 2015 σε συµφωνία µε τους αυστριακούς κανόνες τακτικής τήρησης
λογιστικών βιβλίων.
∆ηλώσεις αναφορικά µε την έκθεση οικονοµικής κατάστασης
Η έκθεση κατάστασης πρέπει λόγω των εντολών του νόµου να ελεγχθεί, για το αν συµφωνεί µε τον ετήσιο απολογισµό και για το αν οι
λοιπές δηλώσεις στην έκθεση κατάστασης δεν προκαλούν µία εσφαλµένη εικόνα για την κατάσταση της εταιρίας. Το πιστοποιητικό
λογιστικού ελέγχου πρέπει επίσης να συµπεριλαµβάνει µια δήλωση, για το αν η έκθεση κατάστασης συµφωνεί µε τον ετήσιο απολογισµό.
Η έκθεση κατάστασης συµφωνεί κατά την κρίση µας µε τον ετήσιο απολογισµό.
.

Βιέννη, 29 Ιανουαρίου 2016
Ernst & Young
Εταιρεία ορκωτών λογιστών περιορισμένης ευθύνης

V. Αποτελέσµατα της συνήθους οικονοµικής
δραστηριότητας
12. Φόροι εισοδήµατος και κερδών
Λοιποί φόροι, εφόσον δεν συµπεριλαµβάνονται στο
13. σηµείο 12 παραπάνω
VI. ΕΤΗΣΙΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ
14. Μεταβολές αποθεµατικών εκ των οποίων:
Μεταφορά κεφαλαίων στο αποθεµατικό
υποχρεώσεων
VII. ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡ∆Η ΧΡΗΣΗΣ

3.995.420,85
-617.316,65

3.305
-635

-59.040,47
3.319.063,73
-3.319.063,73

-17
2.653
-2.653

0,00

247
0,00

94.686,85

Mag. Hans-Erich Sorli

ppa Mag. Georg Fikar eh

