FGA BANK GESELLSCHAFT m.b.H. Βιέννη
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ταµειακά διαθέσιµα, πιστωτκό υπόλοιπο στην κεντρική εκδοτική τράπεζα
Χρεωστικοί τίτλοι σε δηµόσιους οργανισµούς
Απαιτήσεις από πιστωτικά ιδρύµατα (άµεσα απαιτητές)
Απαιτήσεις από πελάτες
Μετοχές και λοπά αξιόγραφα µη σταθερού
επιτοκίου
Συµµετοχές
Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Πάγια περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία
Λογαριασµοί τάξης

31.12.2013
ΣΕ ΕΥΡΩ
3.397,69
9.273.000,00
1.113.516,11
138.036.701,03

31.12.2012
ΣΕ ΧΙΛ. ΕΥΡΩ
3
9.763
2.857
123.824

23.923,69
140,00
5.445,70
12.502,47
936.610,94
2.001,57
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ΠΑΘΗΤΙΚΟ

31.12.2013
31.12.2012
ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΕ ΧΙΛ. ΕΥΡΩ

1 Yποχρεώσεις έναντι πιστωτικών ιδρυµάτων
α) άµεσα απαιτητές
β) µε συµφωνηµένη διάρκεια και προθεσµία καταγγελίας

0,00
90.554.193,11
90.554.193,11

2 Υποχρεώσεις προς πελάτες
α) άµεσα απαιτητές
β) µε συµφωνηµένη διάρκεια
και προθεσµία καταγγελίας

296.623,96

358

24.909.500,97

3 Λοιπές υποχρεώσεις
4 Λογαριασµοί τάξης
5 Προβλέψεις
α) Προβέψεις για διακανονισµούς
β) Προβλέψεις για φόρους
γ) Λοιπές προβλέψεις

25.206.124,93
2.743.851,12
190.153,30

24.414
24.772
1.193
252

1.346.173,54
2.034.839,36
5.000.000,00

598
320
338
1.256
2.035
5.000

7.033.867,65

7.034

13.826.755,02
1.471.281,17
0,00
149.407.239,20

500
10.838
11.338
1.417
0
138.346

1.211.912,23
2.934.025,23
29.361.297,50
10.729.783,29
32.517.170,98

765
3.270
26.817
9.767
36.077

706.922,00
314.944,40
324.307,14

6 Μεταγενέστερες υποχρεώσεις
7 Καταβεβληµένο κεφάλαιο

0
84.049
84.049

8 Αποθεµατικά κεφαλαίου
µη δεσµευµένα
9 Αποθεµατικά κερδών
α) Τακτικά αποθεµατικά
β) Λοιπά αποθεµατικά

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

149.407.239,20

138.346

25.353.732,62

18.990

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
(Ποσά σε Ευρώ)

Τόκοι και συναφή έσοδα
εκ των οποίων από αξιόγραφα σταθερού
επιτοκίου

31.12.2013
ΣΕ ΕΥΡΩ
6.720.017,09
134.958,72

2.
Ι.

Τόκοι και συναφή έξοδα
ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ

3.
4.
5.
6.
ΙΙ.
7.

Εσοδα από αξιόγραφα και µετοχές
Εσοδα προµηθειών
Εξοδα προµηθειών
Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης
ΕΣΟ∆Α ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
Γενικά διοκητικά έξοδα
α)∆απάνες προσωπικού
-2.568.139,71
εκ των οποίων
αα) µισθοί
-1.865.585,40
ββ) ∆απάνες κοινωνικών δαπανών και εισφορών
-456.088,56
γγ) Λοιπές δαπάνες κοινωνικών ασφαλίσεων
-131.580,55
δδ) ∆απάνες επαγγελµατικών ταµείων.
-114.885,20
β. Λοιπές διοικητικές δαπάνες (λειτουργικά έξοδα)
-1.267.229,16
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
Αναπροσαρµογή αξιών σε αξιόγραφα,τα οποία εκτιµήθηκαν όπως τα πάγια
χρηµατικά και οικονοµικά στοιχεία, καθώς και από συµµετοχές και µερίδια σε
συνδεδεµένες επιχ.,ζηµίες διάθεσης από πάγια χρηµατικά και οικονοµικά
στοιχεία
Αποτελέσµατα της συνήθους επαγγελµατικής δραστηριότητας
Φόροι εισοδήµατος και κερδών
Λοιποί φόροι
ΕΤΗΣΙΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ
Κίνηση αποθεµατικών
ΕΤΗΣΙΟ ΚΕΡ∆ΟΣ

8.
9.
ΙΙΙ.
IV.
10.
11.
12.

V.
13.
14.
VI.
15.
VΙI

10 Αποθεµατικό για ευθύνη σύµφωνα µε αρθρο 23 παρ.6 BWG
11 Κέρδη χρήσης
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ ΥΠΟ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
1 Ενδεχόµενες υποχρεώσεις
2 Πιστωτικοί κίνδυνοι
3 Υπολογιζόµενα ίδια κεφάλαια σύµφωνα µε άρθ 23 παρ 14 BWG
4 Απαιτούµενα ίδια κεφάλαια σύµφωνα µε άρθ 22 παρ 1 BWG
5 Παθητικό εξωτερικού

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΟΣΑ
ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ 2013

1.

500.000,00
13.326.755,02

ΠΟΣΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ 2012

31.12.2012
ΣΕ ΧΙΛ ΕΥΡΩ
8.044
365

-1.964.377,31
4.755.639,78

-2.722
5.322

696,92
400.367,41
-791.167,39
3.808.351,83
8.173.888,55

1
459
-524
3.641
8.899
-2.485

-3.835.368,87

-1.864
-448
-99
-74
-1.252

-6.266,41
-597.363,73
-4.438.999,01
3.734.889,54
-1.542.302,70
1.254.172,21

-12
-712
-4.461
4.438
-1.886
1.294

0,00
3.446.759,05
-872.424,75
-31.230,93
2.543.103,37
-2.543.103,37
0,00

-238
3.608
-931
-39
2.638
-2.638
0

Έκθεση για τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις.
Ελέγξαµε τις συνηµµένες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της τράπεζας FGA Bank G.m.b.H, µε έδρα τη Βιέννη, για την
εταιρική χρήση από 1 Ιανουαρίου 2013 έως και 31 ∆εκεµβρίου 2013 λαµβάνοντας υπόψη τα λογιστικά βιβλία . Αυτές οι ετήσιες
οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνουν τον ισολογισµό της 31 ∆εκεµβρίου 2013, τον λογαριασµό αποτελεσµάτων χρήσεως
για την εταιρική χρήση που λήγει στις 31 ∆εκεµβρίου 2013 καθώς και το προσάρτηµα.
Ευθύνη των νοµίµων εκπροσώπων για τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις και τα λογιστικά βιβλία.
Οι νόµιµοι εκπρόσωποι της εταιρείας είναι υπεύθυνοι για την τήρηση των λογιστικών βιβλίων καθώς και για την κατάρτιση των
οικονοµικών καταστάσεων , που οφείλουν
να εµφανίζουν κατά το δυνατόν
ακριβή εικόνα της περιουσιακής,
χρηµατοοικονοµικής κατάστασης και κατάστασης αποτελεσµάτων της εταιρείας σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αυστριακού
δικαίου και τους κανονισµούς περί πιστωτικών ιδρυµάτων. Ειδικότερα, είναι υπεύθυνοι για: την εγκαθίδρυση, εφαρµογή και
επικαιροποίηση συστήµατος εσωτερικού ελέγχου στο βαθµό που είναι απαραίτητο για την σύνταξη των ετήσιων λογαριασµών
και την διαµόρφωση µιας κατά το δυνατόν πιστής εικόνας της επιχειρηµατικής και χρηµατοοικονοµικής κατάστασης της
εταιρείας και των αποτελεσµάτων της, µε σκοπό την εξάλειψη ουσιαστικών εσφαλµένων εντυπώσεων που ενδέχεται να
δηµιουργηθούν λόγω εκούσιων ή ακούσιων σφαλµάτων, για την επιλογή και χρήση των πλέον κατάλληλων µεθόδων
ισολογισµού και αποτίµησης καθώς και για την πραγµατοποίηση εύλογων και συνετών εκτιµήσεων µε βάση τις υφιστάµενες
συνθήκες.
Ευθύνη του ελεγκτή και περιγραφή του είδους και της έκτασης του νοµίµου ελέγχου οικονοµικών καταστάσεων.
Η ευθύνη µας συνίσταται στην διενέργεια εκτίµησης ελέγχου σχετικά µε τις παρούσες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις βάσει
του παρόντος ελέγχου. Ο έλεγχος πραγµατοποιήθηκε µε βάση το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο στην Αυστρία καθώς και τους
θεµελιώδεις κανόνες και τις αρχές που διέπουν την ορθή πραγµατοποίηση των ελέγχων των ετήσιων λογαριασµών. Οι εν λόγω
αρχές υπαγορεύουν τήρηση των ισχυόντων κανόνων καθώς και σχεδιασµό και πραγµατοποίηση του ελέγχου µε τέτοιο τρόπο ,
ώστε να µπορούµε να συµπεράνουµε µε αρκετή βεβαιότητα κατά πόσον οι ετήσιοι λογαριασµοί της Εταιρείας είναι ή όχι
απαλλαγµένοι από ουσιαστικά σφάλµατα και ανακρίβειες. Ο έλεγχος συνίσταται σε πραγµατοποίηση ελεγκτικών πράξεων µε
σκοπό την συγκέντρωση ελεγκτικών ενδείξεων σχετικά µε τα ποσά και τα λοιπά στοιχεία που περιλαµβάνουν οι ετήσιοι
λογαριασµοί. Η επιλογή των ελεγκτικών πράξεων είναι υποχρέωση του ορκωτή ελεγκτή και γίνεται κατά την διακριτική του
ευχέρεια και λαµβανοµένου υπ’ όψιν του κινδύνου δηµιουργίας ουσιαστικών λανθασµένων εντυπώσεων λόγω είτε εκούσιων
είτε ακούσιων σφαλµάτων. Κατά την αξιολόγηση του εν λόγω κινδύνου, ο ορκωτός ελεγκτής συνυπολογίζει το υφιστάµενο
σύστηµα εσωτερικού ελέγχου, εφόσον το τελευταίο έχει ουσιαστική σηµασία για την σύνταξη των ετήσιων λογαριασµών και την
µετάδοση µιας κατά το δυνατόν πιστής εικόνας της επιχειρηµατικής και χρηµατοπιστωτικής κατάστασης της Εταιρείας και των
αποτελεσµάτων της, ώστε να επιλέξει τις ελεγκτικές εκείνες ενέργειες που υπαγορεύουν οι υφιστάµενες συνθήκες και όχι να
καταλήξει σε συµπεράσµατα σχετικά µε την αποτελεσµατικότητα ή όχι των συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας.
Επιπλέον, ελέγχεται και η καταλληλότητα των εφαρµοζόµενων µεθόδων ισολογισµού και αποτίµησης, καθώς και οι ουσιαστικές
εκτιµήσεις επί των οποίων στηρίχθηκαν οι αποφάσεις των νοµίµων εκπροσώπων της Εταιρείας και, τέλος, αξιολογείται η
γενικότερη εικόνα των ετήσιων λογαριασµών. Πιστεύουµε ότι συγκεντρώσαµε επαρκείς και κατάλληλες ενδείξεις, ώστε να
συνιστά επαρκή και ασφαλή βάση εξαγωγής ορθού ελεγκτικού συµπεράσµατος.
Αξιολόγηση ελέγχου
Ο έλεγχός που πραγµατοποιήσαµε δεν µας οδηγεί να εγείρουµε ενστάσεις. Ειδικότερα, σύµφωνα µε τις διαπιστώσεις µας οι
ετήσιοι λογαριασµοί συνάδουν, κατά την κρίση µας, µε τους ισχύοντες κανονισµούς και παρέχουν κατά το δυνατόν πιστή εικόνα
της επιχειρηµατικής και χρηµατοοικονοµικής κατάστασης της Εταιρείας κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2013 καθώς και των
αποτελεσµάτων της τελευταίας από την 1η Ιανουαρίου 2013 και την 31η ∆εκεµβρίου 2013 σύµφωνα µε τις Αυστριακές αρχές
της νοµότυπης τήρησης λογιστικών βιβλίων.
Αναφορές στην οικονοµική έκθεση
Η οικονοµική έκθεση πρέπει να ελέγχεται, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, όσον αφορά την εναρµόνισή της µε τους
ετήσιους λογαριασµούς καθώς και τον βαθµό στον οποίο τα στοιχεία που περιλαµβάνει δηµιουργούν ή όχι ψευδείς εντυπώσεις
για την κατάσταση της Εταιρείας. Η σύντοµη έκθεση ελέγχου περιλαµβάνει επίσης δήλωση συµφωνίας της έκθεσης
δραστηριοτήτων µε τους ετήσιους κανονισµούς. Κατά την γνώµη µας, η οικονοµική έκθεση συµφωνεί µε τις ετήσιες οικονοµικές
καταστάσεις.

Βιέννη, 29 Ιανουαρίου 2014
Ernst & Young Εταιρεία οικονομικού ελέγχου ΕΠΕ
Mag. Ernst Schonhuber

Mag. Andrea Stippl

