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Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31ης Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2 0 1 7
ΕΤΟΣ ΕΝΕΝΗΚΟΣΤΟ
(σε ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

31.12.2017

31.12.2016

ΠΑΘΗΤ ΙΚΟ

1.

Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό

5.190.832.297

5.261.753.291

1.

Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία

2.

Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ

2.597.159.265

2.578.715.907

2.

Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης
ευρώ σχετιζόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής

685.692.703

737.322.397

2.1
2.2

3.

Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ
3.1
3.2

4.

5.4
5.5
5.6

7.

Καταθέσεις σε τράπεζες, χρεόγραφα και δάνεια
Απαιτήσεις που απορρέουν από πιστωτικές
διευκολύνσεις στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ

Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ
σχετιζόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής
5.1
5.2
5.3

6.

Απαιτήσεις έναντι της γενικής κυβέρνησης
Λοιπές απαιτήσεις

Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ
4.1
4.2

5.

Απαιτήσεις έναντι του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ)
Καταθέσεις σε τράπεζες, χρεόγραφα, δάνεια και
λοιπές απαιτήσεις

Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης
Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης
Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης βραχυχρόνιων
διακυμάνσεων της ρευστότητας
Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις
Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης
Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων

Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ
Χρεόγραφα σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ
7.1
7.2

Χρεόγραφα που διακρατούνται για σκοπούς νομισματικής πολιτικής
Λοιπά χρεόγραφα σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ

2.1
1.911.466.562

1.841.393.510

271.455.735

204.874.084

15.920.425
255.535.310

16.419.464
188.454.620

23.489

23.659

23.489

23.659

0

0

12.059.000.000

22.953.000.000

680.000.000
11.100.000.000

15.430.000.000
7.500.000.000

0
0
279.000.000
0

0
0
23.000.000
0

2.2
2.3
2.4
2.5

73.944.793.921
60.624.764.994
13.320.028.927

42.484.409.198
14.712.888.606

5.717.976.316

6.353.182.528

9.

Απαιτήσεις εντός του Ευρωσυστήματος

1.914.063.363

1.854.318.415

564.765.496
1.178.260.606

564.765.496
1.178.260.606

10. Στοιχεία ενεργητικού υπό τακτοποίηση
11. Λοιπά στοιχεία ενεργητικού
Κέρματα ζώνης ευρώ
Ενσώματα και ασώματα πάγια στοιχεία ενεργητικού
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού
Διαφορές αναπροσαρμογής της αξίας πράξεων εκτός ισολογισμού
Δεδουλευμένα έσοδα και προπληρωθέντα έξοδα
Λοιπά στοιχεία

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΚΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΤΑΞΕΩΣ)
1. Τίτλοι του Ελληνικού Δημοσίου από τη διαχείριση του "Κοινού Κεφαλαίου Νομικών
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Ασφαλιστικών Φορέων" σύμφωνα με τον Ν. 2469/97
2. Τίτλοι του Ελληνικού Δημοσίου και λοιπά χρεόγραφα από τη διαχείριση και θεματοφύλαξη
κεφαλαίων δημόσιων οργανισμών, ασφαλιστικών φορέων και ιδιωτών
3. Περιουσιακά στοιχεία αποδεκτά από το Ευρωσύστημα ως ασφάλεια για πράξεις
νομισματικής πολιτικής και παροχή ενδοημερήσιας ρευστότητας
4. Περιουσιακά στοιχεία αποδεκτά από την Τράπεζα της Ελλάδος ως ασφάλεια για πράξεις
έκτακτης παροχής ρευστότητας προς τα πιστωτικά ιδρύματα
5. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως
ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΑΞΕΩΣ

876.909.514
0
0

0
0

0
30.500.000

0

0

12.397.028.127

9.527.107.565

11.090.282.518
1.306.745.609

8.269.754.053
1.257.353.512

2.423.950.875

2.461.327.349

711.599.699

751.912.348

2.415

2.754

2.415

2.754

0

0

Γενική κυβέρνηση
Λοιπές υποχρεώσεις

5.

Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ

6.

Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ

7.

Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ
7.1
7.2

Καταθέσεις και λοιπές υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις που απορρέουν από πιστωτικές
διευκολύνσεις στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ

8.

Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ

9.

Υποχρεώσεις εντός του Ευρωσυστήματος
9.1

9.4

Υποχρεώσεις συνδεόμενες με την έκδοση πιστοποιητικών
χρέους της ΕΚΤ
Καθαρές υποχρεώσεις που απορρέουν από την κατανομή, εντός του
Ευρωσυστήματος, των κυκλοφορούντων τραπεζογραμματίων ευρώ
Καθαρές υποχρεώσεις που απορρέουν από το υπόλοιπο του
λογαριασμού δοσοληψιών με το ΕΣΚΤ (TARGET2)
Λοιπές υποχρεώσεις εντός του Ευρωσυστήματος (καθαρές)

10. Στοιχεία παθητικού υπό τακτοποίηση

0

0

64.160.258.188

85.571.386.262

0

0

0
171.037.261

0
111.292.313

85.254

0

2.130.224.128

0

0

4.758.609.980

13.314.137.100

59.401.648.208
0

72.257.249.162
0

913.852

1.004.753

1.068.668.202

1.226.620.075

544
71.722.619
996.945.039

21.829
26.548.519
1.200.049.727

12. Προβλέψεις

7.600.331.097

7.477.308.544

13. Λογαριασμοί αναπροσαρμογής

3.412.541.786

3.715.573.000

593.639.774

815.495.953

111.243.362
111.243.362
84.500.000

111.243.362
111.243.362
84.500.000

285.443.789
1.209.261

507.247.856
1.261.373

125.440.512.338

142.384.338.317

11. Λοιπές υποχρεώσεις
11.1
11.2
11.3

Διαφορές αναπροσαρμογής της αξίας πράξεων εκτός ισολογισμού
Δεδουλευμένα έξοδα και προεισπραχθέντα έσοδα
Λοιπά στοιχεία

2.316.135.103

63.463.487
564.103.667
97.185.041
102.453
817.745.677
587.623.803

59.834.993
792.236.542
95.176.220
45.122
779.083.565
589.758.661

14.1
14.2
14.3
14.4
14.5

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1.959.800.623
0
0

Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ

14. Μετοχικό κεφάλαιο και αποθεματικά
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6

907.409.514

4.

9.3

9.5

1.959.800.623

57.197.297.804

Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις σε ευρώ έναντι της γενικής κυβέρνησης

9.4

29.929.190.200

43.665.037.526

8.

Συμμετοχή στο κεφάλαιο, τα αποθεματικά και τις προβλέψεις της ΕΚΤ
Απαιτήσεις από τη μεταβίβαση συναλλαγματικών διαθεσίμων στην ΕΚΤ
Καθαρές απαιτήσεις που απορρέουν από την κατανομή, εντός του
Ευρωσυστήματος, των κυκλοφορούντων τραπεζογραμματίων ευρώ
Καθαρές απαιτήσεις που απορρέουν από το υπόλοιπο του
λογαριασμού δοσοληψιών με το ΕΣΚΤ (TARGET2)
Λοιπές απαιτήσεις εντός του Ευρωσυστήματος (καθαρές)

31.111.777.700

Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων
ζώνης ευρώ

9.2

9.1
9.2
9.3

31.12.2016

3.

4.1
4.2

21.614.898.570

Τρεχούμενοι λογαριασμοί
(περιλαμβανομένων των υποχρεωτικών καταθέσεων)
Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων
Καταθέσεις προθεσμίας
Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης βραχυχρόνιων
διακυμάνσεων της ρευστότητας
Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων

31.12.2017

125.440.512.338

142.384.338.317

31.12.2017

31.12.2016

28.415.135.348

29.303.705.275

Μετοχικό κεφάλαιο
Τακτικό αποθεματικό
Έκτακτο αποθεματικό
Ειδικό αποθεματικό από την αναπροσαρμογή
της αξίας των ακινήτων
Λοιπά ειδικά αποθεματικά

Σ Υ Ν Ο ΛΟ Π ΑΘ Η Τ ΙΚ Ο Υ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

4.389.741.122

4.413.187.120

18.544.999.389

28.265.134.198

78.917.229.205
14.773.453.517

103.386.216.109
32.377.921.059

145.040.558.581

197.746.163.761

1. Σύμφωνα με το άρθρο 54Α του Καταστατικού της Τράπεζας, oι οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται με βάση τους λογιστικούς κανόνες και τις λογιστικές μεθόδους που έχουν
καθοριστεί από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και ισχύουν για τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ). Για τα θέματα που τυχόν δεν
καλύπτονται από τους κανόνες και τις οδηγίες της ΕΚΤ ή που η εφαρμογή τους δεν είναι υποχρεωτική αλλά συνιστώμενη, ακολουθούνται είτε οι συστάσεις της ΕΚΤ είτε οι
διατάξεις του Καταστατικού της Τράπεζας, ο Κ.Ν. 2190/1920 “Περί ανωνύμων εταιριών” και ο Ν. 4308/2014 “Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις”.
2. Η αξία του χρυσού έχει υπολογιστεί με βάση την τιμή σε ευρώ ανά ουγγιά χρυσού που αναφέρεται στο δελτίο τιμών της ΕΚΤ της 29ης Δεκεμβρίου 2017: 1.081,881 ευρώ ανά
ουγγιά, έναντι 1.098,046 ευρώ της 30ης Δεκεμβρίου 2016.
3. Οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έχουν αποτιμηθεί με βάση τις ισοτιμίες του ευρώ έναντι των ξένων νομισμάτων που αναφέρονται στο δελτίο τιμών της ΕΚΤ
της 29ης Δεκεμβρίου 2017.
4. Η αξία των χρεογράφων (εκτός αυτών που πρόκειται να διακρατηθούν μέχρι τη λήξη τους, των μη εμπορεύσιμων τίτλων και των χρεογράφων που διακρατούνται για σκοπούς
νομισματικής πολιτικής) έχει υπολογιστεί με βάση τις αγοραίες τιμές της 29ης Δεκεμβρίου 2017. Τα εμπορεύσιμα χρεόγραφα που πρόκειται να διακρατηθούν μέχρι τη λήξη
τους, οι μη εμπορεύσιμοι τίτλοι καθώς και τα χρεόγραφα που διακρατούνται για σκοπούς νομισματικής πολιτικής αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος και υπόκεινται σε
έλεγχο απομείωσης της αξίας τους.
5. Κατά τον έλεγχο απομείωσης της αξίας των ακινήτων (οικόπεδα και κτήρια) η Τράπεζα προέβη σε απομείωση της αξίας τους κατά 221,9 εκατ. ευρώ. Απομείωση ύψους 221,8
εκατ. ευρώ έγινε σε βάρος του ειδικού αποθεματικού από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων που είχε δημιουργηθεί στο παρελθόν, σύμφωνα με τη λογιστική πολιτική
της Τράπεζας, ενώ απομείωση ύψους 0,1 εκατ. ευρώ έγινε σε βάρος λοιπού ειδικού αποθεματικού.
6. Στις προβλέψεις της Τράπεζας περιλαμβάνονται πρόβλεψη έναντι χρηματοοικονομικών και λειτουργικών κινδύνων, πρόβλεψη για δαπάνες παροχών προς ασφαλισμένους, καθώς
και ειδικές προβλέψεις για πιθανούς κινδύνους εκμετάλλευσης, έκτακτες ζημίες και επισφαλείς απαιτήσεις. Στις ειδικές προβλέψεις έχει σχηματιστεί επαρκής πρόβλεψη για την
κάλυψη εκκρεμών αγωγών κατά της Τράπεζας σε περίπτωση ευδοκίμησής τους.
7. Στους λοιπούς λογαριασμούς τάξεως παρακολουθoύνται η υποχρέωση του Ελληνικού Δημοσίου προς το ΔΝΤ από κατανομές ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων, καθώς και
η υποσχετική επιστολή που έχει εκδοθεί από το Ελληνικό Δημόσιο προς το ΔΝΤ για το ανεξόφλητο μέρος των δανείων που έχει λάβει. Στις 31.12.2017 το ύψος της υποσχετικής
επιστολής ήταν 9,5 δισεκ. SDR, με ισότιμο 11,3 δισεκ. ευρώ.
8. Ορισμένα στοιχεία των αποτελεσμάτων της χρήσης 2016 αναταξινομήθηκαν ώστε να είναι συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα της χρήσης 2017.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2017

ΔΙΑΘΕΣΗ
2017

ΚΕΡΔΩΝ

(Άρθρο 71 του Καταστατικού)

2016
(σε ευρώ)

1. Καθαροί τόκοι - έσοδα
1.1
Τόκοι - έσοδα
1.2
Τόκοι - έξοδα

1.157.858.591
1.199.436.654
-41.578.063

1.494.479.484
1.513.993.949
-19.514.465

2. Καθαρό αποτέλεσμα από χρηματοοικονομικές πράξεις,
αποσβέσεις και προβλέψεις για κινδύνους
2.1
Πραγματοποιηθέντα κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις
2.2
Αποσβέσεις χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και θέσεων
2.3
Μεταφορά από πρόβλεψη έναντι πιστωτικών κινδύνων και κινδύνων από τη
διακύμανση των συναλλαγματικών ισοτιμιών, των επιτοκίων και της τιμής του χρυσού

12.676.418
12.676.418
-4.530.231

17.841.267
17.841.267
-32.995.688

4.530.231

32.995.688

3. Καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες
3.1
Έσοδα από αμοιβές και προμήθειες
3.2
Έξοδα για αμοιβές και προμήθειες

78.042.738
80.936.433
-2.893.695

81.860.972
84.141.588
-2.280.616

4. Έσοδα από μετοχές και συμμετοχές

38.841.503

38.863.345

140.265.261

82.785.679

2017

5. Καθαρό αποτέλεσμα από τη συγκέντρωση
και την αναδιανομή του νομισματικού εισοδήματος
6. Λοιπά έσοδα

14.021.505

12.426.688

1.441.706.016

1.728.257.435

-268.665.229

-258.636.323

8. Λοιπές δαπάνες διαχείρισης

-53.937.156

-48.939.789

9. Αποσβέσεις ενσώματων και ασώματων
παγίων στοιχείων ενεργητικού

-14.742.577

-14.948.548

-1.610.438

-8.939.682

Σύνολο καθαρών εσόδων
7. Δαπάνες προσωπικού και συνταξιοδοτικών παροχών

10. Δαπάνες για τον έλεγχο του χρηματοπιστωτικού συστήματος

2016
(σε ευρώ)

11. Λοιπά έξοδα

-52.341.066

0

12. Προβλέψεις

-108.609.347

-304.443.890

Σύνολο εξόδων

-499.905.813

-635.908.232

ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ

941.800.203

1.092.349.203

Μέρισμα προς πληρωμή: 0,47712 ευρώ ανά μετοχή σε 19.864.886 μετοχές

9.477.934

Φόρος μερισμάτων (συντελεστής 29%, άρθρα 47 και 58 του Ν. 4172/2013, όπως ισχύουν)
Υπόλοιπο περιερχόμενο στο Ελληνικό Δημόσιο

9.477.934

3.871.269

3.871.269

928.451.000

1.079.000.000

941.800.203

1.092.349.203

Σημείωση: Το μικτό μέρισμα της χρήσης 2017 ανέρχεται σε 0,6720 ευρώ ανά μετοχή.
Στο πληρωτέο μέρισμα (0,47712 ευρώ ανά μετοχή) θα γίνει παρακράτηση
φόρου με συντελεστή 15% σύμφωνα με τον Ν. 4172/2013, άρθρο 64 παρ. 1,
όπως ισχύει.

Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2018

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

ΜΑΡΙΑ ΠΑΓΩΝΗ

Deloitte Ανώνυμη Εταιρία
Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών
Φραγκοκκλησιάς 3α &
Γρανικού
151 25 Μαρούσι
Αθήνα, Ελλάδα
Τηλ.: +30 210 6781 100
Fax: +30 210 6776 221-2
www.deloitte.gr
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Προς τους Μετόχους της Τράπεζας της Ελλάδος

Έκθεση επί του Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων

Γνώμη
Έχουμε ελέγξει τις οικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος (η Τράπεζα), οι οποίες αποτελούνται
από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2017, την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως και τον πίνακα
διάθεσης κερδών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και τις σημειώσεις επί των οικονομικών
καταστάσεων που περιλαμβάνουν και περίληψη των σημαντικών λογιστικών πολιτικών και μεθόδων.
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη,
την οικονομική θέση της Τράπεζας της Ελλάδος κατά την 31η Δεκεμβρίου 2017 και την χρηματοοικονομική
της επίδοση για την χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τις λογιστικές πολιτικές που έχει
καθορίσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), με την “Κατευθυντήρια Γραμμή (ΕΕ) 2016/2249 της
3.11.2016 (ΕΚΤ/2016/34)”, όπως αυτές έχουν υιοθετηθεί από την Τράπεζα στο άρθρο 54Α του Καταστατικού
της και τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα για τα θέματα που τυχόν δεν καλύπτονται από τους κανόνες της ΕΚΤ.

Βάση για γνώμη
Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ). Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με
τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στο τμήμα της έκθεσής μας «Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των
οικονομικών καταστάσεων». Είμαστε ανεξάρτητοι από την Τράπεζα σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για
Επαγγελματίες Ελεγκτές - Λογιστές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών (Κώδικας
IESBA) και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων στην
Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτές και με
τον Κώδικα IESBA. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα
για να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.

Σημαντικότερα θέματα ελέγχου
Τα σημαντικότερα θέματα ελέγχου είναι εκείνα τα θέματα που, κατά την επαγγελματική μας κρίση, ήταν
εξέχουσας σημασίας στον έλεγχό μας επί των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσεως. Τα θέματα
αυτά αντιμετωπίστηκαν στο πλαίσιο του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων ως σύνολο, για τη
διαμόρφωση της γνώμης μας επί αυτών και δεν εκφέρουμε ξεχωριστή γνώμη για τα θέματα αυτά.
Σημαντικότερα θέματα ελέγχου

Πώς αξιολογήσαμε κατά τον έλεγχό μας τα σημαντικότερα
θέματα ελέγχου

Πρόβλεψη έναντι χρηματοοικονομικών κινδύνων
Εξαιτίας της σημαντικότητας του
Αξιολογήσαμε τις πολιτικές, την μεθοδολογία και τις εσωτερικές
μεγέθους των προβλέψεων αυτών
δικλίδες ελέγχου που έχει υιοθετήσει η Τράπεζα σχετικά με την
στις οικονομικές καταστάσεις, της
εκτίμηση προβλέψεων.
πολυπλοκότητα της διαδικασίας
εκτίμησης καθώς και της άσκησης
Αξιολογήσαμε αν η μεθοδολογία, που έχει χρησιμοποιηθεί για τη
κρίσιμων κρίσεων και εκτιμήσεων
επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών κινδύνων, έχει εφαρμοστεί
θεωρήσαμε ότι οι προβλέψεις
κατάλληλα και με συνέπεια.
αποτελούν μια σημαντική περιοχή
για τον έλεγχο των οικονομικών
Αξιολογήσαμε την καταλληλότητα και το εύλογο των σημαντικών
καταστάσεων της Τράπεζας.
παραδοχών και μοντέλων που χρησιμοποιήθηκαν για την επιμέτρηση
(Παθητικό - Σημείωση 12
των κινδύνων. Στην διαδικασία της αξιολόγησης αυτής
“Προβλέψεις” των οικονομικών
καταστάσεων)
χρησιμοποιήσαμε ειδικούς εμπειρογνώμονες (risk specialists).

Πρόβλεψη για δαπάνες παροχών προς ασφαλισμένους
Η εκτίμηση της επάρκειας της
πρόβλεψης για δαπάνες παροχών
ασφαλισμένων περιλαμβάνει την
χρήση σημαντικών παραδοχών και
αναλογιστικών υποθέσεων, όπως το
εφαρμοστέο θεσμικό πλαίσιο , το
επιτόκιο προεξόφλησης, την
μελλοντική αύξηση αποδοχών και
συντάξεων και ως εκ τούτου
θεωρήσαμε ότι αποτελεί
σημαντική περιοχή για τον έλεγχο
των οικονομικών καταστάσεων της
Τράπεζας (Παθητικό - Σημείωση 12
“Προβλέψεις” των οικονομικών
καταστάσεων).

Αξιολογήσαμε την μεθοδολογία και τις εσωτερικές δικλίδες ελέγχου
που έχει υιοθετήσει η Τράπεζα σχετικά με την εκτίμηση της
πρόβλεψης για τις δαπάνες παροχών προς ασφαλισμένους.
Αξιολογήσαμε αν η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε έχει
εφαρμοστεί κατάλληλα και με συνέπεια.
Αξιολογήσαμε την καταλληλότητα και το εύλογο των σημαντικών
παραδοχών και αναλογιστικών υποθέσεων που χρησιμοποιήθηκαν για
την εκτίμηση της πρόβλεψης για δαπάνες παροχών προς
ασφαλισμένους, όπως το θεσμικό πλαίσιο, το προεξοφλητικό επιτόκιο
και την μελλοντική αύξηση αποδοχών και συντάξεων. Στην διαδικασία
της αξιολόγησης αυτής χρησιμοποιήσαμε ειδικούς εμπειρογνώμονες
(αναλογιστές).
Ελέγξαμε την ακρίβεια και την πληρότητα των υποκείμενων
δεδομένων που χρησιμοποιούνται για την μέτρηση της πρόβλεψης και
σε δειγματοληπτική βάση ελέγξαμε την ακρίβεια των δεδομένων
αυτών.

Άλλα θέματα
Οι οικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας για την προηγούμενη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2016
ελέγχθηκαν από άλλο τακτικό ελεγκτή - Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή, ο οποίος εξέδωσε έκθεση ελέγχου με μη
διαφοροποιημένη γνώμη, την 20η Ιανουαρίου 2017.
Πληροφορίες πέραν των οικονομικών καταστάσεων και της έκθεσης του ελεγκτή επί αυτών
Η Διοίκηση είναι υπεύθυνη για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες παρουσιάζονται στην Έκθεση
του Διοικητή χρήσης 2017, αλλά δεν αφορούν στις οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση του ελεγκτή επί
αυτών. Η Έκθεση του Διοικητή αναμένεται να τεθεί στην διάθεση μας μετά την ημερομηνία της έκθεσης
ελέγχου.
Η γνώμη μας επί των οικονομικών καταστάσεων δεν καλύπτει τις παραπάνω άλλες πληροφορίες και δεν
εκφέρουμε οποιοδήποτε μορφής συμπέρασμα διασφάλισης επί αυτών.
Σε συνδυασμό με τον έλεγχό μας επί των οικονομικών καταστάσεων, η ευθύνη μας είναι να διαβάσουμε τις
άλλες πληροφορίες όταν τεθούν υπόψιν μας, όπως ορίστηκαν ανωτέρω, έτσι ώστε να εξετάσουμε αν οι άλλες
πληροφορίες είναι ουσιωδώς ασυνεπείς με τις οικονομικές καταστάσεις ή με τη γνώση που έχουμε αποκτήσει
κατά τον έλεγχο, ή διαφαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες.
Εάν, όταν διαβάσουμε την Έκθεση του Διοικητή, καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ουσιώδες σφάλμα
σε αυτή, έχουμε την υποχρέωση να γνωστοποιήσουμε το θέμα στους υπευθύνους για τη διακυβέρνηση της
Τράπεζας.
Ευθύνες της Διοίκησης και των υπευθύνων για τη διακυβέρνηση για τις Οικονομικές Καταστάσεις
Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων
σύμφωνα με τις λογιστικές πολιτικές που έχει καθορίσει η ΕΚΤ, όπως αυτές έχουν υιοθετηθεί από την Τράπεζα
στο άρθρο 54Α του Καταστατικού της και τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα για τα θέματα που τυχόν δεν
καλύπτονται από τους κανόνες της ΕΚΤ και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η Διοίκηση
καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων
από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, η Διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της
ικανότητας της Τράπεζας να συνεχίσει την δραστηριότητα της, γνωστοποιώντας, όπου συντρέχει τέτοια
περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και την χρήση της λογιστικής
βάσης της συνεχιζόμενης δραστηριότητας.
Οι υπεύθυνοι για την διακυβέρνηση έχουν την ευθύνη εποπτείας της διαδικασίας οικονομικής αναφοράς της
Τράπεζας.
Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων
Οι στόχοι μας, είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσον οι οικονομικές 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 ΔΠΕ, 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 οικονομικές αποφάσεις των χρηστών που λαμβάνονται με βάση αυτές τις οικονομικές
καταστάσεις.

Κατά τον έλεγχο μας, σύμφωνα με τα ΔΠΕ, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό
σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:


Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές 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 τη 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 εσωτερικών δικλίδων ελέγχου.



Κατανοούμε τις εσωτερικές δικλίδες 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 εσωτερικών δικλίδων ελέγχου της Τράπεζας.



Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών πολιτικών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του
εύλογου των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση.



Συμπεραίνουμε για τη καταλληλότητα της χρήσης από τη Διοίκηση της λογιστικής αρχής της
συνεχιζόμενης δραστηριότητας και, με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια για το εάν υπάρχει ουσιώδης
αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα, ως
προς την ικανότητα της Τράπεζας να συνεχίσει την δραστηριότητά της. Εάν συμπεράνουμε ότι
υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση μας να εφιστήσουμε την προσοχή
στις σχετικές γνωστοποιήσεις των οικονομικών καταστάσεων, ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι
ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματα μας βασίζονται σε ελεγκτικά
τεκμήρια που αποκτήθηκαν μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελέγχου. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα
ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η Τράπεζα να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη
δραστηριότητα.



Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, δομή και περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων,
συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, και κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν
τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που να επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στους υπευθύνους για τη διακυβέρνηση της Τράπεζας, το σχεδιαζόμενο
εύρος, το χρονοδιάγραμμα καθώς και τα σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων τυχόν
σημαντικών αδυναμιών στις εσωτερικές δικλίδες ελέγχου, που εντοπίσαμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.
Επιπλέον, δηλώνουμε προς τους υπευθύνους για τη διακυβέρνηση της Τράπεζας, ότι έχουμε συμμορφωθεί με
τις σχετικές απαιτήσεις δεοντολογίας περί ανεξαρτησίας και γνωστοποιούμε σε αυτούς όλες τις σχέσεις και
άλλα θέματα που μπορεί εύλογα να θεωρηθεί ότι επηρεάζουν την ανεξαρτησία μας και τα σχετικά μέτρα
προστασίας, όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση.
Από τα θέματα που γνωστοποιήθηκαν στους υπευθύνους για τη διακυβέρνηση της Τράπεζας, καθορίζουμε τα
θέματα που ήταν εξέχουσας σημασίας για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης
και ως εκ τούτου αποτελούν τα σημαντικότερα θέματα ελέγχου. Περιγράφουμε τα θέματα αυτά στην έκθεση
ελεγκτή, εκτός εάν νόμος ή κανονισμός αποκλείει τη δημοσιοποίηση ενός θέματος ή όταν, σε εξαιρετικά
σπάνιες περιπτώσεις, διαπιστώσουμε ότι ένα θέμα δεν θα έπρεπε να γνωστοποιηθεί με την έκθεσή μας, διότι
ενεργώντας κατ΄ αυτόν τον τρόπο θα αναμενόταν εύλογα ότι οι αρνητικές επιπτώσεις θα υπερτερούσαν από
τα οφέλη δημοσίου συμφέροντος μιας τέτοιας δημοσιοποίησης.

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και κανονιστικών Απαιτήσεων
1)

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση την Έκθεση Διαχείρισης του
Γενικού Συμβουλίου χρήσης 2017, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του
Ν. 4336/2015 (μέρος Β), σημειώνουμε ότι:
α)

κατά τη γνώμη μας, το περιεχόμενο της Έκθεσης Διαχείρισης του Γενικού Συμβουλίου χρήσης
2017 έχει συνταχθεί σύμφωνα με το Καταστατικό της Τράπεζας και τις διατάξεις του 43α του
Κ.Ν.2190/1920 αντιστοιχεί με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την
31 Δεκεμβρίου 2017.

β)

με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχό μας, για την Τράπεζα της Ελλάδος και το
περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδες σφάλμα στην Έκθεση Διαχείρισης του Γενικού
Συμβουλίου χρήσης 2017.

2)

Η γνώμη μας επί των οικονομικών καταστάσεων είναι συνεπής με τη Συμπληρωματική Έκθεση μας προς
την Επιτροπή Ελέγχου της Τράπεζας, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Κανονισμού 537/2014.

3)

Διοριστήκαμε για πρώτη φορά ως τακτικοί ελεγκτές - Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές της Τράπεζας με την
από 24 Φεβρουαρίου 2017 απόφαση της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της
Τράπεζας. Οι οικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας για την προηγούμενη χρήση που έληξε την 31η
Δεκεμβρίου 2016 ελέγχθηκαν από άλλο τακτικό ελεγκτή - Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή, ο οποίος εξέδωσε
έκθεση ελέγχου με μη διαφοροποιημένη γνώμη, την 20η Ιανουαρίου 2017.

4)

Δεν έχουμε παράσχει μη ελεγκτικές υπηρεσίες, οι οποίες σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 1 του
Κανονισμού ΕΕ αριθ. 537/2014 απαγορεύονται και παραμείναμε ανεξάρτητοι από την Τράπεζα καθ’ όλη
τη διάρκεια διενέργειας του ελέγχου μας.

5)

Δεν έχουμε παράσχει υπηρεσίες προς την Τράπεζα της Ελλάδος, επιπρόσθετα του τακτικού ελέγχου,
κατά την περίοδο από 1Η Ιανουαρίου 2017 μέχρι την ημερομηνία αυτής της έκθεσης ελέγχου και πέραν
των όσων γνωστοποιούνται στην σημείωση “Υπηρεσίες ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή” των
οικονομικών καταστάσεων.
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