FGA BANK GESELLSCHAFT m.b.H. Βιέννη
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
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31.12.2014
ΣΕ ΕΥΡΩ
4.118,28
9.273.000,00
2.201.996,07
165.161.658,07
23.923,69
140,00
3.834,02
95.890,43
1.739.827,77
4.235,56

Ταμειακά Διαθέσιμα, 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
Δεδουλευμένα και εισπρακτέα

31.12.2013
ΣΕ ΧΙΛ. ΕΥΡΩ
3
9.273
1.114
138.037
24
0
5
12
937
2

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

31.12.2014
31.12.2013
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

110.044.093,22

403.841,27

297

30.560.546,97

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

30.964.388,24
5.237.686,26
991.530,22

24.909
25.206
4.779
190

1.285.754,27
5.000.000,00
7.033.867,65

707
315
324
1.346
5.000
7.034

16.233.496,51

500
13.327
13.827

1.717.807,52
0,00
178.508.623,89

1.471
0
149.407

1.131.912,23
2.760.022,88

1.212
2.934

29.981.337,66

29.361

0,00

0

12.721.469,32

10.730

12.721.469,32
40.269.740,32

10.730
32.517

665.036,47
104.972,30
515.745,50

6 Καλυφθέν κεφάλαιο
7 Αποθεματικά κεφάλαια

90.554

(μη διανεμηθέντα)
8 Αποθεματικά κερδών
α) Τακτικά αποθεματικά
β) Λοιπά αποθεματικά

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΥΠΟ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
1 Ενεργητικό εξωτερικού

178.508.623,89

149.407

32.451.927,06

25.354

1)

31.12.2013: Αποθεματικό υποχρεώσεων σύμφωνα με το Άρθρο 23 εδάφιο 6 του νόμου BWG (βάσει της ισχύουσας διατύπωσης κατά την 31.12.2013)

2)

31.12.2013: Καταλογιστέα ίδια κεφάλαια σύμφωνα με το Άρθρο 23 εδάφιο 14 του νόμου BWG (βάσει της ισχύουσας διατύπωσης κατά την 31.12.2013)

31.12.2013: Απαιτητά ίδια κεφάλαια σύμφωνα με το Άρθρο 22 εδάφιο 1 του νόμου BWG (βάσει της ισχύουσας διατύπωσης κατά την 31.12.2013)
εκ των οποίων ίδια κεφάλαια σύμφωνα με το Άρθρο 22 εδάφιο 1 γραμμή 1,4 και 5 του νόμου BWG (βάσει της ισχύουσας διατύπωσης κατά την 31.12.2013)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)
(Ποσά σε Ευρώ)

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΟΣΑ
ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ 2014

1.

εκ των οποίων από τίτλους σταθερού επιτοκίου
2.
Ι.

Τόκοι και συναφή έξοδα
ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ

3.
4.
5.
6.
ΙΙ.
7.

Εσοδα από αξιόγραφα και μετοχές
Εσοδα προμηθειών
Εξοδα προμηθειών
Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης
ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
Γενικές διοκητικές δαπάνες
α)Δαπάνες 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) Δαπάνες 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
ΕΞΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων
Έσοδα από την απόσβεση της πρόβλεψης
επισφαλών απαιτήσεων

8.
9.
ΙΙΙ.
IV.
10.
11.

31.12.2014
ΣΕ ΕΥΡΩ
6.876.900,48

Τόκοι και συναφή έσοδα
148.927,31

ΠΟΣΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ 2013

31.12.2013
ΣΕ ΧΙΛ ΕΥΡΩ
6.720
135

-2.165.761,75
4.711.138,73

-1.964
4.756

610,00
393.853,04
-986.127,42
3.694.177,75
7.813.652,10

1
400
-791
3.808
8.174

-2.621.544,46

-2.568

-1.939.834,51

-1.866

-436.663,25
-145.807,74

-456
-131

-99.238,96

-115
-1.206.522,08

9 Αποθεματικό υποχρεώσεων σύμφωνα με αρθρο 57,εδάφιο
5 του Αυστριακού νόμου περί πιστωτικών ιδρυμάτων
(BWG)(1)
10 Κέρδη χρήσης
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΥΠΟ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
1 Ενδεχόμενες υποχρεώσεις
2 Πιστωτικοί κίνδυνοι
Μέρος 2
3 Καταλογιστέα ίδια κεφάλαια σύμφωνα με το
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)
εκ των οποίων απαιτήσεις επί ιδίων κεφαλαίων σύμφωνα μ
ετο άρθρο 92, εδάφιο 1, σημείο α έως γ του κανονισμού
5 Παθητικό εξωτερικού

εκ των οποίων ίδια κεφάλαια σύμφωνα με το Άρθρο 23 εδάφιο 14 γραμμή 7 του νόμου BWG (βάσει της ισχύουσας διατύπωσης κατά την 31.12.2013

3)

500.000,00
15.733.496,51

-3.828.066,54

-1.267

-11.367,72
-444.875,10
-4.284.309,36
3.529.342,74
-2.193.251,89

-6
-598
-4.439
3.735
-1.542

1.968.888,19

1.254

Έκθεση για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.
Διενεργήσαμε έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της FGA Bank GmbH, Βιέννη, για το οικονομικό έτος από την 1η
Ιανουαρίου 2014 έως την 31η Δεκεμβρίου 2014 λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα λογιστικά βιβλία. Οι παρούσες ετήσιες οικονομικές
καταστάσεις περιλαμβάνουν τον ισολογισμό κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014, την κατάσταση κερδών και ζημιών για το οικονομικό
έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014 και το προσάρτημα.
Ευθύνη του νόμιμου εκπροσώπου για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την τήρηση των λογιστικών βιβλίων.
Οι νόμιμοι εκπρόσωποι της εταιρείας είναι υπεύθυνοι για την τήρηση των λογιστικών βιβλίων και τη σύνταξη των ετήσιων
οικονομικών καταστάσεων, οι οποίες αντικατοπτρίζουν πιστά, κατά το δυνατόν, την κατάσταση ενεργητικού, τη χρηματοοικονομική
θέση και την κατάσταση εσόδων-εξόδων της εταιρείας σύμφωνα με τις αυστριακές γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές και τις
διατάξεις του αυστριακού τραπεζικού νόμου. Η συγκεκριμένη ευθύνη περιλαμβάνει: τη σχεδίαση, την εφαρμογή και τη διατήρηση
ενός εσωτερικού συστήματος ελέγχου σε ό,τι αφορά τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και την ορθή παρουσίαση,
κατά το δυνατόν, της κατάστασης ενεργητικού, της χρηματοοικονομικής θέσης και της κατάστασης εσόδων-εξόδων της εταιρείας,
προκειμένου να μην περιέχουν ουσιώδεις εσφαλμένες αποτιμήσεις, ανεξάρτητα από το εάν οφείλονται σε δόλο ή αμέλεια, την
επιλογή και την εφαρμογή των ενδεδειγμένων κανόνων κατάρτισης ισολογισμών και αποτίμησης, τη διατύπωση εύλογων υπό τις
συγκεκριμένες συνθήκες εκτιμήσεων.
Ευθύνη του τακτικού ελεγκτή και περιγραφή του είδους και του πεδίου εφαρμογής του υποχρεωτικού τακτικού ελέγχου.
Δική μας ευθύνη είναι η παροχή γνωμοδότησης για τις εν λόγω ετήσιες οικονομικές καταστάσεις με βάση τον έλεγχο που
διενεργήσαμε. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τις ισχύουσες στην Αυστρία νομικές διατάξεις καθώς και με τα αυστριακά
πρότυπα ορθού τακτικού ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά υπαγορεύουν τη συμμόρφωσή μας με την επαγγελματική δεοντολογία, καθώς
και τον προγραμματισμό και τη διεξαγωγή του ελέγχου με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατή η εκπόνηση γνωμοδότησης με επαρκή
βεβαιότητα για το εάν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δεν περιέχουν ουσιώδεις εσφαλμένες αποτιμήσεις.
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διεξαγωγή ελεγκτικών διαδικασιών για τη συγκέντρωση λογιστικών αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με τα
ποσά και τα συναφή στοιχεία στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Η επιλογή των ελεγκτικών διαδικασιών εναπόκειται στη
διακριτική ευχέρεια του τακτικού ελεγκτή, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την αξιολόγηση του κινδύνου σε περίπτωση ουσιωδών εσφαλμένων
αποτιμήσεων, ανεξάρτητα από το εάν οφείλονται σε δόλο ή αμέλεια. Κατά την αξιολόγηση του εν λόγω κινδύνου, ο τακτικός ελεγκτής
εξετάζει το εσωτερικό σύστημα ελέγχου σε ό,τι αφορά τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και την ορθή παρουσίαση,
κατά το δυνατόν, της κατάστασης ενεργητικού, της χρηματοοικονομικής θέσης και της κατάστασης εσόδων-εξόδων της εταιρείας,
προκειμένου να καταρτίσει τις ενδεδειγμένες, υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες, ελεγκτικές διαδικασίες αλλά όχι για να εκφέρει γνώμη
σχετικά με την αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχου που διεξήγαγε η εταιρεία.
Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των κανόνων κατάρτισης ισολογισμών και αποτίμησης, των
σημαντικών εκτιμήσεων που πραγματοποιήθηκαν από τους νόμιμους εκπροσώπους καθώς και την αξιολόγηση της συνολικής
παρουσίασης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.
Κατά την άποψή μας, λάβαμε επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία παρέχουν αρκούντως εύλογη βάση
για τη γνωμοδότησή μας.
Αξιολόγηση ελέγχου
Κατά τον έλεγχο δεν προέκυψε καμία αρνητική επισήμανση. Κατά τη γνώμη μας, η οποία βασίζεται στις γνώσεις που αποκομίσαμε
κατά τη διάρκεια του ελέγχου, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πληρούν τις νομικές διατάξεις και αντικατοπτρίζουν πιστά, κατά το
δυνατόν, την κατάσταση ενεργητικού και τη χρηματοοικονομική θέση της εταιρείας την 31η Δεκεμβρίου 2014, καθώς και την
κατάσταση εσόδων-εξόδων της εταιρείας για το οικονομικό έτος από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 31η Δεκεμβρίου 2014
σύμφωνα με τις αυστριακές αρχές της νομότυπης τήρησης λογιστικών βιβλίων.
Δηλώσεις αναφορικά με την έκθεση οικονομικής κατάστασης
Είναι υποχρεωτικός εκ του νόμου ο έλεγχος της έκθεσης οικονομικής κατάστασης προκειμένου να είναι σύμφωνη με τις ετήσιες
οικονομικές καταστάσεις και προκειμένου τα λοιπά στοιχεία στην έκθεση οικονομικής κατάστασης να μην παρουσιάζουν εσφαλμένη
εικόνα σχετικά με τη χρηματοοικονομική θέση της εταιρείας. Η βεβαίωση πρέπει επίσης να περιλαμβάνει δήλωση σχετικά με το εάν η
έκθεση οικονομικής κατάστασης είναι σύμφωνη με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.
Κατά την άποψή μας, η έκθεση οικονομικής κατάστασης είναι σύμφωνη με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

Βιέννη, 30 Ιανουαρίου 2015
V. Αποτελέσματα της συνήθους οικονομικής
δραστηριότητας
12. Φόροι εισοδήματος και κερδών
Λοιποί φόροι, εφόσον δεν συμπεριλαμβάνονται
13. στο σημείο 12 παραπάνω
VI. ΕΤΗΣΙΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ
14. Μεταβολές αποθεματικών εκ των οποίων:
Μεταφορά κεφαλαίων στο αποθεματικό
υποχρεώσεων
VII. ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ

3.304.979,04
-634.375,90

3.447
-873

-17.335,30
2.653.267,84
-2.653.267,84

-31
2.543
-2.543

0,00

54
0,00

246.526,35

Ernst & Young
Εταιρεία ορκωτών λογιστών περιορισμένης ευθύνης

Mag. Ernst Schonhuber

Mag.Georg Fikar

