FCA BANK GESELLSCHAFT m.b.H. Βιέννη
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
1 Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και ισοδύναµα,καταθέσεις σε
κεντρικές Τράπεζες
2 Χρεόγραφα ∆ηµοσίου
3 Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυµάτων( όψεως)
4 Εµπορικές απαιτήσεις (πελάτες)
5 Συµµετοχές
6 Άυλα πάγια στοιχεία
7 Ενσώµατα πάγια στοιχεία
8 Λοιπά ενσώµατα στοιχεία
9 Λογαριασµοί διακανονισµών
10 Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις

31.12.2018
ΣΕ ΕΥΡΩ

31.12.2017
ΣΕ ΧΙΛ. ΕΥΡΩ

3.500,92
9.273.000,00
19.367.571,65
279.932.899,94
1.140,00
96.967,18
301.210,15
1.444.973,77
9.493,88
112.187,46

3
9.273
9.144
275.950
1
46
224
1.953
8
88

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
1 Yποχρεώσεις έναντι πιστωτικών ιδρυµάτων
µε συµφωνηθείσα διάρκεια ή προθεσµία καταγγελίας
2 Υποχρεώσεις προς πελάτες
µε συµφωνηθείσα διάρκεια ή προθεσµία καταγγελίας
3 Λοιπές υποχρεώσεις
4 Λογαριασµοί διακανονισµών
5 Προβλέψεις
α) Προβλέψεις για αποζηµιώσεις λόγω απόλυσης
β) Προβλέψεις για φόρους
γ) λοιπές προβλέψεις
6 Εγγεγραµµένο κεφάλαιο
7 Αποθεµατικό
µη δεσµευµένο
8 Αποθεµατικά κερδών
α) Τακτικά αποθεµατικά
β) Λοιπά αποθεµατικά

31.12.2018
ΣΕ ΕΥΡΩ

31.12.2017
ΣΕ ΧΙΛ. ΕΥΡΩ

258.134.839,36

236.535

0,00
2.943.902,71
1.330.570,53

1.200
14.508
1.003

2.784.893,03
5.000.000,00

849
934
754
2.537
5.000

7.033.867,65

7.034

30.691.489,64

26.294

2.623.382,03

2.579

0,00

0

310.542.944,95

296.690

50.614,00
2.937.957,09

51
4.006

40.854.518,64

37.021

919.234,24
1.007.929,41
857.729,38

500.000,00
30.191.489,64

9 Αποθεµατικό έναντι κινδύνων σύµφωνα µε το άρ. 57 παρ. 5 του
Νόµου για το Τραπεζικό Σύστηµα

500
25.794

10 Κέρδος προηγούµενης χρήσης

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΚΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
1 Ενεργητικό εξωτερικού

310.542.944,95

296.690

28.709.713,44

31.594

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΚΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
1 Ενδεχόµενες υποχρεώσεις
2 Πιστωτικοί κίνδυνοι
3 Επιλέξιµα ίδια κεφάλαια σύµφωνα µε το τµήµα 2 του Κανονισµού
(Ε.Ε) αρ.575/2013
συµπεριλαµβανοµένου του κεφαλαίου της κατηγορίας 2 σύµφωνα µε
το τµήµα 4 τίτλος Ι, κεφάλαιο 2 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 575/2013
4 Απαίτηση ίδιων κεφαλαίων σύµφωνα µε άρθ 92 του Κανονισµού
(Ε.Ε.) αριθ. 575/2013

0,00

0

262.338.202,86

257.886

15,57%

14%

15,57%

14%

Απαίτηση ιδίων κεφαλαίων σύµφωνα µε το άρθρο 92, παράγραφος 1 εδάφιο α’ του κανονισµού (ΕΕ)
αριθ. 575/2013
Απαίτηση ιδίων κεφαλαίων σύµφωνα µε το άρθρο 92, παράγραφος 1 εδάφιο β’ του κανονισµού (ΕΕ)
αριθ. 575/2013
Απαίτηση ιδίων κεφαλαίων σύµφωνα µε το άρθρο 92, παράγραφος 1 εδάφιο γ’ του κανονισµού (ΕΕ)
αριθ. 575/2013

5 Υποχρεώσεις εξωτερικού

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)
(Ποσά σε Ευρώ)

ΣΕ ΕΥΡΩ

2.
Ι.
3.
4.
5.
ΙΙ.
6.

7.

8.
III
IV.
9.

V.
10.

ΣΕ ΕΥΡΩ

Τόκοι και συναφή έσοδα
µεταξύ των οποίων:
από τίτλους σταθερής απόδοσης
Τόκοι και συναφή έξοδα
ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ
Έσοδα από προµήθειες
Έξοδα από προµήθειες
Λοιπά λειτουργικά έσοδα
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟ∆Α
Γενικά έξοδα διοίκησης
α) ∆απάνες προσωπικού
εκ των οποίων
αα) Μισθοί
ββ) Έξοδα για υποχρεωτικές εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης και υποχρεωτικές εισφορές που εξαρτώνται
από τις αποδοχές
γγ) λοιπές δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης,
δδ) Έξοδα για αποζηµιώσεις λόγω απόλυσης και
παροχές σε ταµεία παροχών σε εργαζοµένους
β) λοιπά έξοδα διοίκησης (έξοδα λειτουργίας)
Αναπροσαρµογές αξίας των ενσώµατων στοιχείων που
περιλαµβάνονται στους λογαριασµούς 6 και 7 του
ενεργητικού
Λοιπά λειτουργικά έξοδα
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΞΟ∆Α
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
Υπόλοιπο από αναπροσαρµογές αξίας των
απαιτήσεων και έσοδα από αντιστροφή των
αναπροσαρµογών αξίας των απαιτήσεων
Αποτελέσµατα από συνήθεις δραστηριότητες
Φόροι εισοδήµατος
εκ των οποίων αναβαλλόµενοι φόροι

11. Λοιποί φόροι, αν δεν εµφανίζονται στον λογαριασµό 10
VI. ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ
12. Μεταβολές στα αποθεµατικά
µεταξύ των οποίων:
Κατανοµή αποθεµατικού έναντι κινδύνων
VII. ΚΕΡ∆Η ΧΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ 2017

ΣΕ ΕΥΡΩ
11.402.247,66

ΣΕ ΧΙΛ ΕΥΡΩ
9.786

-2.600.170,65
8.802.077,01
666.992,12
-1.393.140,15
3.395.163,79
11.471.092,77

162
-2.589
7.197
462
-855
3.914
10.718

162.277,50

-3.540.360,23

-3.244

-2.701.166,24

-2.434

-623.088,60
-130.041,74

-641
-116

-86.063,65
-1.612.966,56

14%

111.732.398,38

216.846

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2018

1.

15,57%

-5.153.326,79

-53
-1.562

-66.017,34
-194.281,44
-5.413.625,57
6.057.467,20

-58
-262
-5.126
5.592

30.871,12
6.088.338,32
-1.615.358,83

-49
5.543
-1.464
-9

-31.199,22
4.441.780,27
-4.441.780,27

-34
4.045
-4.045

0,00

205
0

-23.821,21

44.526,77

Έκθεση επί των ετήσιων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων
Γνώµη
Ελέγξαµε τις ετήσιες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της FCA Bank GmbH, Wien, οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου 2018, την κατάσταση αποτελεσµάτων της χρήσης που έληξε την
ηµεροµηνία αυτή και τις σηµειώσεις. Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες ετήσιες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις συµµορφώνονται µε τις νοµικές διατάξεις και παρέχουν µια κατά το δυνατόν ακριβή εικόνα της καθαρής και
οικονοµικής θέσης κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2018 και των αποτελεσµάτων της εταιρείας για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, σύµφωνα µε τους αυστριακούς εταιρικούς και τραπεζικούς κανονισµούς.
Βάση γνώµης
∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 537/2014 (εφεξής «κανονισµός ΕΕ») και τις αυστριακές γενικά παραδεκτές αρχές για τον έλεγχο των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. Οι εν λόγω αρχές
απαιτούν την εφαρµογή των ∆ιεθνών Προτύπων Ελέγχου (∆ΠΕ). Οι ευθύνες µας, σύµφωνα µε τις διατάξεις και τα πρότυπα αυτά, περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής µας «Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων». Είµαστε ανεξάρτητοι από την εταιρεία σύµφωνα µε τους αυστριακούς εταιρικούς και δεοντολογικούς κανονισµούς και έχουµε εκπληρώσει τις λοιπές δεοντολογικές µας υποχρεώσεις
σύµφωνα µε τις εν λόγω απαιτήσεις. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώµη µας.
Ιδιαιτέρως ουσιώδη θέµατα ελέγχου
Ακολουθούν τα θέµατα ελέγχου που, κατά τη γνώµη µας, είναι ιδιαιτέρως ουσιώδη:
Αξιολόγηση εµπορικών απαιτήσεων έναντι πελατών, συµπεριλαµβανοµένουτου σχηµατισµού αποθεµατικού για ζηµίες από χορηγηθέντα δάνεια σε πελάτες
Περιγραφή: Η FCA Bank GmbH εµφανίζει στις ετήσιες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της 31ης ∆εκεµβρίου 2018 εµπορικές απαιτήσεις έναντι πελατών (2018: 279.933 χιλ. ευρώ/2017: 275.950 χιλ. ευρώ), οι οποίες
προέρχονται, αφενός, από τη χρηµατοδότηση των πελατών λιανικής και, αφετέρου, από τη χρηµατοδότηση εµπορικών πελατών. Για τις εµπορικές απαιτήσεις έναντι πελατών, η FCA Bank GmbH έχει σχηµατίσει αποθεµατικό
υπό τη µορφή ειδικών και γενικών προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις, ύψους 3.635 χιλ. ευρώ στις 31 ∆εκεµβρίου 2018 (2017: 3.865 χιλ. ευρώ). Ο σχηµατισµός των ειδικών προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις
υπολογίζεται σύµφωνα µε τη διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της πιθανής ανακτήσιµης αξίας τους, λαµβάνοντας υπόψη τις οικονοµικές συνθήκες και τη συµπεριφορά πληρωµής των δανειοληπτών,
καθώς και τα καθαρά έσοδα από τη ρευστοποίηση τυχόν εξασφαλίσεων. Οι γενικές προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις διαµορφώνονται χρησιµοποιώντας ένα µοντέλο αποτίµησης και περιλαµβάνουν επίσης αβεβαιότητες
εκτίµησης. Ανάλογα µε την περίοδο καθυστέρησης πληρωµής, οι πελάτες κατατάσσονται σε µια κατηγορία και συνυπολογίζονται στις ειδικές προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις βάσει της ποσοστιαίας ζηµίας λόγω
αθέτησης που χρησιµοποιείται στην εκάστοτε κατηγορία. Η καταλληλότητα του αποθεµατικού για ζηµίες από χορηγηθέντα δάνεια είναι ένας σηµαντικός τοµέας, στον οποίο η διοίκηση της FCA Bank GmbH λαµβάνει
αποφάσεις και παραδοχές κατά τη διακριτική της ευχέρεια. Η χρήση διαφορετικών παραδοχών θα µπορούσε να οδηγήσει σε αποκλίνουσες εκτιµήσεις αποθεµατικού για ζηµίες από χορηγηθέντα δάνεια σε πελάτες. Αυτός είναι
ο λόγος για τον οποίο προσδιορίσαµε τον εν λόγω τοµέα ως ουσιώδες θέµα ελέγχου. Ανατρέξτε στις πληροφορίες που παρέχονται από τη διοίκηση της FCA Bank GmbH, στο Τµήµα Ι «Λογιστικές πολιτικές» και στο Τµήµα ΙΙ
«Σηµειώσεις επί του ισολογισµού» των σηµειώσεων επί των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.
Αντιµετώπιση του θέµατος στο πλαίσιο του ελέγχου: Εξετάσαµε τη διαδικασία δανεισµού και επίβλεψης χορήγησης πιστώσεων της FCA Bank GmbH και ερευνήσαµε την αποτελεσµατικότητα των βασικών ελέγχων που
εφαρµόζονται σε αυτές τις διαδικασίες. Αξιολογήσαµε τη διαδικασία επίβλεψης χορήγησης πιστώσεων της FCA Bank GmbH ως προς το κατά πόσον είναι κατάλληλη για τον έγκαιρο εντοπισµό γεγονότων αθέτησης. Για τον
σκοπό αυτό, διεξήγαµε συζητήσεις µε τους αρµόδιους υπαλλήλους και αξιολογήσαµε τις εσωτερικές κατευθυντήριες γραµµές ως προς το αν είναι κατάλληλες για τον εντοπισµό γεγονότων αθέτησης και τη διαπίστωση της
ανάγκης για αναπροσαρµογές αξίας. Αξιολογήσαµε τον σχεδιασµό και την αποτελεσµατικότητα του συστήµατος δικλίδων εσωτερικού ελέγχου αναφορικά µε τον προσδιορισµό των αποθεµατικών για ζηµίες,
συµπεριλαµβανοµένης της ποιότητας των υποκειµένων δεδοµένων και συστηµάτων. Όσον αφορά τις δραστηριότητες της διαδικασίας δανεισµού και επίβλεψης χορήγησης πιστώσεων, οι οποίες ανατέθηκαν από την εταιρεία
στο Κέντρο Εξυπηρέτησης του Οµίλου FCA στο Heilbronn της Γερµανίας, οι αντίστοιχες διαδικασίες ελέγχου διενεργήθηκαν για λογαριασµό µας από µια λογιστική εταιρεία που ανήκει στο δίκτυο της EY στη Γερµανία, η οποία
µας ανακοίνωσε τα αποτελέσµατα. Όσον αφορά τα αποθεµατικά για ζηµίες που υπολογίζονται σε ατοµική βάση (ειδικές προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις), εξετάσαµε τις παραδοχές στις οποίες βασίζεται ο
προσδιορισµός και η ποσοτικοποίηση των αποµειώσεων ελέγχοντας µεµονωµένες περιπτώσεις του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων βάσει τυχαίων δειγµάτων (ιδίως όσον αφορά τις προβλέψεις ανακτήσιµου ποσού, τις
αποτιµήσεις των εξασφαλίσεων και τις εκτιµήσεις για τον επείγοντα χαρακτήρα των περιπτώσεων αδυναµίας πληρωµής). Όσον αφορά τις γενικές προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις, αξιολογήσαµε το υποκείµενο µοντέλο
αποτίµησης και τις εφαρµοζόµενες παραµέτρους για να προσδιορίσουµε αν είναι κατάλληλα για τον προσδιορισµό γενικών προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις επαρκούς ύψους. Οµοίως, εξετάσαµε την υποκείµενη βάση
δεδοµένων για την ποιότητα των δεδοµένων της και αναπαράγαµε την υπολογιστική ακρίβεια. Όσον αφορά τις εµπορικές απαιτήσεις έναντι πελατών και τα αποθεµατικά για ζηµίες που σχετίζονται µε το υποκατάστηµα
Αθηνών, διενεργήσαµε τις αντίστοιχες διαδικασίες ελέγχου βάσει των οδηγιών εσωτερικού ελέγχου που µας δόθηκαν από την ΕΥ, οι οποίες περιελάµβαναν τόσο ελέγχους λειτουργιών στο πλαίσιο της διαδικασίας δανεισµού
και επίβλεψης χορήγησης πιστώσεων όσο και διαδικασίες ελέγχου σε δειγµατοληπτική βάση, µέσω µιας λογιστικής εταιρείας που ανήκει στο δίκτυο της EY στην Ελλάδα, η οποία µας ανακοίνωσε τα αποτελέσµατα. Επιπλέον,
αξιολογήσαµε κατά πόσον οι πληροφορίες που παρέχονται από τη διοίκηση της FCA Bank GmbH στις σηµειώσεις όσον αφορά τις εµπορικές απαιτήσεις έναντι πελατών και το αποθεµατικό για ζηµίες από χορηγηθέντα δάνεια
πελάτες είναι πλήρεις και κατά πόσον η διαδικασία αξιολόγησης έχει παρουσιαστεί σωστά όσον αφορά το περιεχόµενο.
Ευθύνες των νόµιµων εκπροσώπων και του εποπτικού συµβουλίου για τις ετήσιες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις
Οι νόµιµοι εκπρόσωποι είναι υπεύθυνοι για την κατάρτιση των ετήσιων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων και για την εξασφάλιση ότι αυτές παρέχουν µια κατά το δυνατόν ακριβή εικόνα της καθαρής και οικονοµικής θέσης
και των αποτελεσµάτων της εταιρείας, σύµφωνα µε τους αυστριακούς εταιρικούς και τραπεζικούς κανονισµούς. Επιπλέον, οι νόµιµοι εκπρόσωποι είναι υπεύθυνοι για τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που καθορίζουν ως
απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδεις ανακρίβειες, που οφείλονται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά την κατάρτιση των χρηµατοοικονοµικών
καταστάσεων, οι νόµιµοι εκπρόσωποι είναι υπεύθυνοι 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 εφαρµόζοντας τη λογιστική αρχή της συνεχιζόµενης δραστηριότητας, εκτός εάν οι νόµιµοι εκπρόσωποι είτε προτίθενται να ρευστοποιήσουν την εταιρεία είτε να διακόψουν τη δραστηριότητά
τους είτε δεν έχουν άλλη ρεαλιστική επιλογή από το να προχωρήσουν σε αυτές τις ενέργειες. Το εποπτικό συµβούλιο είναι υπεύθυνο για την επίβλεψη της λογιστικής διαδικασίας της Εταιρείας.
Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων
Οι στόχοι µας είναι να αποκτήσουµε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, στο σύνολό τους, είναι απαλλαγµένες από ουσιώδεις ανακρίβειες, που οφείλονται είτε σε απάτη είτε σε λάθος,
και να εκδώσουµε έκθεση ελέγχου που περιλαµβάνει τη γνώµη µας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν αποτελεί εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύµφωνα µε τον κανονισµό της ΕΕ
και τις αυστριακές γενικά παραδεκτές αρχές για τον έλεγχο των ετήσιων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων που απαιτούν την εφαρµογή των ∆ΠΕ, θα εντοπίζει πάντα µια ουσιώδη ανακρίβεια, όταν αυτή υπάρχει. Ανακρίβειες
δύνανται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδεις 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. Στο πλαίσιο ενός ελέγχου σύµφωνα µε τον κανονισµό της ΕΕ και τις αυστριακές γενικά παραδεκτές αρχές για τον έλεγχο των ετήσιων χρηµατοοικονοµικών
καταστάσεων που απαιτούν την εφαρµογή των ∆ΠΕ, ασκούµε επαγγελµατική κρίση και διατηρούµε επαγγελµατικό σκεπτικισµό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης, α) εντοπίζουµε και αξιολογούµε τους κινδύνους
ουσιώδους ανακρίβειας -που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος- στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται σε αυτούς τους κινδύνους και αποκτούµε
ελεγκτικά τεκµήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για τη γνώµη µας. Ο κίνδυνος µη εντοπισµού ουσιωδών ανακριβειών που οφείλονται σε απάτη είναι υψηλότερος από εκείνον που αφορά ανακρίβειες
που οφείλονται σε λάθος, καθώς η απάτη µπορεί να εµπεριέχει συµπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεµµένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαµψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου, β) κατανοούµε το σύστηµα
δικλίδων εσωτερικού ελέγχου που σχετίζεται µε τον έλεγχο, µε σκοπό τον σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό τη διατύπωση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας του
συστήµατος δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας, γ) αξιολογούµε την καταλληλότητα των λογιστικών µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιµήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που
έγιναν από τους νόµιµους εκπροσώπους, δ) αποφαινόµαστε για την καταλληλότητα της χρήσης, από τους νόµιµους αντιπροσώπους, 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 εγείρουν ουσιώδεις αµφιβολίες για την ικανότητα της εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Εάν συµπεράνουµε ότι
υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είµαστε υποχρεωµένοι στην έκθεση ελέγχου µας 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 ελέγχου µας. Ωστόσο, µελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται
να έχουν ως αποτέλεσµα η εταιρεία να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόµενη δραστηριότητα, ε) αξιολογούµε τη συνολική παρουσίαση, τη δοµή και το περιεχόµενο των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων,
συµπεριλαµβανοµένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσον οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείµενες συναλλαγές και τα γεγονότα µε τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.
Μεταξύ άλλων, κοινοποιούµε στο εποπτικό συµβούλιο το σχεδιαζόµενο εύρος και το χρονοδιάγραµµα του ελέγχου, καθώς και σηµαντικά ευρήµατα του ελέγχου, συµπεριλαµβανοµένων τυχόν σηµαντικών ελλείψεων στο
σύστηµα δικλίδων εσωτερικού ελέγχου που εντοπίζουµε κατά τη διάρκεια του ελέγχου µας. Από τα θέµατα που συζητήσαµε µε το εποπτικό συµβούλιο, προσδιορίζουµε εκείνα που είναι πιο σηµαντικά για τον έλεγχο των
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της χρήσης και, εποµένως, τα πιο σηµαντικά θέµατα ελέγχου. Περιγράφουµε αυτά τα θέµατα στην έκθεση ελέγχου µας, εκτός αν οι νόµοι ή άλλες διατάξεις αποκλείουν τη δηµοσιοποίηση των
εν λόγω θεµάτων ή αν, σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις, αποφασίσουµε ότι το θέµα δεν πρέπει να γνωστοποιηθεί στην έκθεση ελέγχου µας επειδή αναµένεται ευλόγως ότι οι αρνητικές συνέπειες µιας τέτοιας γνωστοποίησης θα
υπερέβαιναν τα οφέλη της για το δηµόσιο συµφέρον.
Αναφορά σχετικά µε την έκθεση διαχείρισης
Ο έλεγχος της έκθεσης διαχείρισης, βάσει των αυστριακών εταιρικών κανονισµών, πρέπει να εξετάζει τη συνέπειά της µε τις ετήσιες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις και τη συµµόρφωση της κατάρτισής της µε τις ισχύουσες
νοµικές απαιτήσεις. Οι νόµιµοι εκπρόσωποι είναι υπεύθυνοι για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης σύµφωνα µε τους αυστριακούς εταιρικούς και τραπεζικούς κανονισµούς. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε την
επαγγελµατική δεοντολογία που διέπει τους ελέγχους των εκθέσεων διαχείρισης.
Γνώµη
Κατά τη γνώµη µας, η έκθεση διαχείρισης έχει καταρτιστεί σύµφωνα µε τις ισχύουσες νοµικές απαιτήσεις και είναι συνεπής µε τις ετήσιες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις.
∆ήλωση
Με βάση τη γνώση που αποκτήσαµε κατά τον έλεγχο των ετήσιων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων για την εταιρεία και το περιβάλλον της, δεν έχουµε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην έκθεση διαχείρισης και είναι
συνεπής µε την πρόσθετη έκθεση που υποβλήθηκε στην Επιτροπή Ελέγχου σύµφωνα µε το άρθρο 11 του κανονισµού της ΕΕ. Επίσης, δηλώνουµε ότι δεν έχουµε παράσχει απαγορευµένες µη ελεγκτικές υπηρεσίες (άρθρο 5
παράγραφος 1 του κανονισµού της ΕΕ) και ότι διατηρήσαµε την ανεξαρτησία µας από την ελεγχόµενη εταιρεία κατά τη διενέργεια του ελέγχου.
Βιέννη, 6 Φεβρουαρίου 2019
Ernst & Young
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.
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*) Η δηµοσίευση ή η διανοµή των ετήσιων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, µαζί µε την έκθεση ελέγχου µας, επιτρέπεται µόνο στην έκδοση που επιβεβαιώνεται από εµάς. Η παρούσα έκθεση ελέγχου αναφέρεται
αποκλειστικά στις γερµανικές και πλήρεις ετήσιες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, συµπεριλαµβανοµένης της έκθεσης διαχείρισης. Στην περίπτωση αποκλινουσών εκδόσεων, ισχύουν οι κανονισµοί του άρθρου 281
παράγραφος 2 του UGB.

