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31.12.2010

31.12.2009

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

31.12.2010

31.12.2009

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

1.

Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό

5.005.114.533

3.633.315.395

1.

Τραπεζογραµµάτια σε κυκλοφορία

21.748.281.800

20.886.044.900

2.

Απαιτήσεις σε συνάλλαγµα έναντι µη κατοίκων ζώνης ευρώ

1.009.983.571

1.108.075.094

2.

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

10.528.376.123

8.008.073.640

908.925.790

947.530.824
3.303.376.123
7.165.000.000
60.000.000

4.616.073.640
3.392.000.000
0

2.1
2.2

3.

4.

5.

6.

Απαιτήσεις έναντι του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου (∆ΝΤ)
Καταθέσεις σε τράπεζες, χρεόγραφα, δάνεια και
λοιπές απαιτήσεις

2.1
101.057.781

160.544.270

Απαιτήσεις σε συνάλλαγµα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ

283.797.006

281.553.987

3.1
3.2

200.915.553
82.881.453

270.390.666
11.163.321

3.

Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυµάτων
ζώνης ευρώ

0

0

Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι µη κατοίκων ζώνης ευρώ

165.813

177.285

4.

Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ

2.339.465.608

1.381.108.771

4.1
4.2

165.813

177.285

4.1
4.2

781.941.428
1.557.524.180

1.333.377.502
47.731.269

0

0
5.

Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι µη κατοίκων ζώνης ευρώ

766.281.837

719.806.349

∆άνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύµατα ζώνης ευρώ
σχετιζόµενα µε πράξεις νοµισµατικής πολιτικής

97.668.800.000

49.655.100.000

6.

Υποχρεώσεις σε συνάλλαγµα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ

5.1
5.2
5.3

18.023.000.000
78.382.800.000
1.263.000.000

2.355.000.000
47.300.100.000
0

7.

Υποχρεώσεις σε συνάλλαγµα έναντι µη κατοίκων ζώνης ευρώ

Απαιτήσεις έναντι της γενικής κυβέρνησης
Λοιπές απαιτήσεις

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

Πράξεις κύριας αναχρηµατοδότησης
Πράξεις πιο µακροπρόθεσµης αναχρηµατοδότησης
Αντιστρεπτέες πράξεις εξοµάλυνσης βραχυχρόνιων
διακυµάνσεων της ρευστότητας

Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυµάτων ζώνης ευρώ

71.609.150

2.2
2.3

7.1
7.2

Χρεόγραφα σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ

23.860.877.515

20.668.018.576

7.1
7.2

4.898.275.295
18.962.602.220

674.147.384
19.993.871.192

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

Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις σε ευρώ έναντι της γενικής κυβέρνησης

9.

Υποχρεώσεις εντός του Ευρωσυστήµατος
9.1

6.867.002.312

7.294.205.864

9.3
9.4

9.

Απαιτήσεις εντός του Ευρωσυστήµατος

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

Λογαριασµός ειδικών τραβηκτικών δικαιωµάτων του ∆ΝΤ

9.2
8.

Γενική κυβέρνηση
Λοιπές υποχρεώσεις

1.600.050.638

1.597.874.267

468.140.047

435.391.713

Υποχρεώσεις συνδεόµενες µε γραµµάτια τα οποία καλύπτουν
την έκδοση χρεογράφων από την 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
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5

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)

10. Στοιχεία ενεργητικού υπό τακτοποίηση
11. Λοιπά στοιχεία ενεργητικού
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6

Κέρµατα
Ενσώµατα και ασώµατα πάγια στοιχεία ενεργητικού
Λοιπά χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού
∆ιαφορές αναπροσαρµογής της αξίας πράξεων εκτός ισολογισµού σε ξένο νόµισµα
Μεταβατικοί λογαριασµοί και δεδουλευµένα έσοδα
Λοιπά στοιχεία

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΚΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΤΑΞΕΩΣ)

73.079.424

56.827

84.505.484

56.827

84.505.484

0

0

905.349.233

851.675.401

95.054.832.880

49.122.200.115

1.131.910.591

1.131.910.591

0

0

0
0

0
30.571.963

415.701

2.369.833

2.272.489.005

2.280.203.801

69.322.438
755.550.905
29.172.193
1.653.134
988.458.366
428.331.969

58.087.539
763.695.749
29.260.593
0
1.009.094.586
420.065.334

138.640.305.244

86.593.654.264

0

0

7.921.552.125

86.137.460

87.088.090.137
45.190.618

49.036.062.655
0

23.305.724

26.358.624

787.477.099

764.807.737

1.719
114.941.633
672.533.747

191.109
68.547.768
696.068.860

12. Προβλέψεις

2.385.419.686

1.953.462.075

13. Λογαριασµοί αναπροσαρµογής

3.263.692.564

1.917.223.958

815.444.326

805.307.786

111.243.362
111.243.362
84.500.000

111.243.362
111.243.362
72.500.000

507.247.856
1.209.746

509.257.925
1.063.137

138.640.305.244

86.593.654.264

11. Λοιπές υποχρεώσεις

31.12.2010

1. Τίτλοι του Ελληνικού ∆ηµοσίου από τη διαχείριση του "Κοινού Κεφαλαίου Νοµικών
Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου και Ασφαλιστικών Φορέων" σύµφωνα µε τον Ν. 2469/97
2. Τίτλοι του Ελληνικού ∆ηµοσίου 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 ενδοηµερήσιας ρευστότητας µεταξύ των Π.Ι.
4. Λοιποί λογαριασµοί τάξεως
ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΑΞΕΩΣ

22.321.537

72.760.162
8.

7.

Τρεχούµενοι λογαριασµοί
(περιλαµβανοµένων των υποχρεωτικών καταθέσεων)
∆ιευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων
Καταθέσεις προθεσµίας

11.1
11.2
11.3

∆ιαφορές αναπροσαρµογής της αξίας πράξεων εκτός ισολογισµού σε ξένο νόµισµα
Μεταβατικοί λογαριασµοί και δεδουλευµένα έξοδα
Λοιπά στοιχεία

14. Μετοχικό Κεφάλαιο και Αποθεµατικά
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5

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

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

31.12.2009

22.599.433.438

20.167.881.047

9.408.108.799

9.624.298.900

162.000.732.695
10.870.038.657
204.878.313.589

77.190.735.706
282.506.757
107.265.422.410

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
1. Σύµφωνα µε το άρθρο 54Α του Καταστατικού της Τράπεζας, oι οικονοµικές καταστάσεις καταρτίζονται µε βάση τους κανόνες και τις λογιστικές αρχές που έχουν καθοριστεί από την
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και ισχύουν για τα µέλη του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ).
2. Η κλείδα κατανοµής για τη συµµετοχή της Τράπεζας στο καταβεβληµένο εξ ολοκλήρου κεφάλαιο της ΕΚΤ από τις 16 Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες του Ευρωσυστήµατος είναι 2,81539%.
3. Οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις σε ευρώ ή συνάλλαγµα διαχωρίζονται σε απαιτήσεις/υποχρεώσεις έναντι κατοίκων ή µη κατοίκων της ζώνης του ευρώ.
4. Τα υπόλοιπα των λογαριασµών που σχετίζονται µε πράξεις νοµισµατικής πολιτικής εµφανίζονται σε διακριτές κατηγορίες.

5. Η αξία του χρυσού έχει υπολογιστεί µε βάση την τιµή σε ευρώ ανά ουγγιά χρυσού που αναφέρεται στο δελτίο τιµών της ΕΚΤ της 31 ∆εκεµβρίου 2010: 1.055,418 ευρώ ανά ουγγιά,
έναντι 766,347 ευρώ στις 31 ∆εκεµβρίου 2009.
6. 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 31 ∆εκεµβρίου 2010.
7. Η αξία των εµπορεύσιµων χρεογράφων (εκτός αυτών που πρόκειται να διακρατηθούν µέχρι τη λήξη τους), έχει υπολογιστεί µε βάση τις µέσες αγοραίες τιµές που ίσχυαν στις 31
∆εκεµβρίου 2010. Τα εµπορεύσιµα χρεόγραφα που πρόκειται να διακρατηθούν µέχρι τη λήξη τους καθώς και οι µη εµπορεύσιµοι τίτλοι αποτιµώνται στο κόστος κτήσης
προσαρµοσµένο µε τις υπό και τις υπέρ το άρτιο αποσβεσθείσες διαφορές και υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης της αξίας τους. Από τον έλεγχο που διενεργήθηκε στο τέλος της
χρήσης 2010 διαπιστώθηκε ότι δε συντρέχει λόγος αποµείωσης της αξίας τους.
8. Τα πάγια στοιχεία ενεργητικού αποτιµώνται στις τιµές κτήσεως εκτός από τα ακίνητα, τα οποία αποτιµώνται στις αγοραίες τιµές, όπως αυτές προσδιορίζονται από ανεξάρτητους
εκτιµητές, µειωµένες κατά τις αποσβεσθείσες αξίες.
9. Η απόσβεση της αξίας των κτιρίων υπολογίζεται από τη χρήση 2005 µε συντελεστή 2,5%, σύµφωνα µε την εκτιµώµενη ωφέλιµη ζωή τους (40 χρόνια).
10. Στη χρήση 2010 απελευθερώθηκε επιπλέον ποσό 47 εκατ. ευρώ (πέραν των 45 εκατ. ευρώ στη χρήση 2009) από την πρόβλεψη που είχε σχηµατιστεί το 2008 ύψους 149,5
εκατ. ευρώ για την κάλυψη κινδύνων αντισυµβαλλοµένων από πράξεις νοµισµατικής πολιτικής του Ευρωσυστήµατος. Το ποσό των 47 εκατ. ευρώ µεταφέρθηκε στα έσοδα
από αχρησιµοποίητες προβλέψεις.
11. Από τα κέρδη της χρήσεως 2010 ποσό 12 εκατ. ευρώ µεταφέρθηκε στο έκτακτο αποθεµατικό.
12. Ορισµένα στοιχεία του ισολογισµού και των αποτελεσµάτων της χρήσεως 2009 έχουν αναµορφωθεί για να είναι συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα της χρήσεως 2010
13. Στους λοιπούς λογαριασµούς τάξεως παρακολουθείται και η υποσχετική επιστολή ύψους 10,6 δισεκ. ευρώ (SDR 9,1 δισεκ.) που έχει εκδώσει η ελληνική κυβέρνηση για το συνολικό
ποσό του δανείου που έχει λάβει από το ∆ΝΤ µέχρι 31.12.2010.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2010

∆ΙΑΘΕΣΗ
2010

2009

ΚΕΡ∆ΩΝ

(Άρθρο 71 του Καταστατικού)

(σε ευρώ)

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

825.890.005
1.741.334.930
-915.444.925

766.668.842
1.432.540.058
-665.871.216

50.321.799
50.321.799
-21.326.568

58.209.232
58.209.232
-5.170.554

21.326.568

5.170.554

141.548.446
143.186.356
-1.637.910

174.827.731
176.416.753
-1.589.022

12.288.700

66.983.496

2010
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
3. Καθαρά έσοδα από αµοιβές και προµήθειες
3.1
Έσοδα από αµοιβές και προµήθειες
3.2
Έξοδα για αµοιβές και προµήθειες
4. Έσοδα από µετοχές και συµµετοχές
5. Καθαρό αποτέλεσµα από τη συγκέντρωση
και την αναδιανοµή του νοµισµατικού εισοδήµατος

1.834.971

53.376.709

12.630.271

19.410.623

1.044.514.192

1.139.476.633

7. ∆απάνες προσωπικού και συντάξεις

-319.516.458

-332.781.100

8. ∆ιοικητικές δαπάνες και λοιπά έξοδα

-48.198.051

-46.498.739

6. Λοιπά έσοδα

2009
(σε ευρώ)

Μέρισµα 0,67 ευρώ ανά µετοχή (αριθµός µετοχών 19.864.886)
Έκτακτο αποθεµατικό
Πρόσθετο µέρισµα 0,89 ευρώ ανά µετοχή*
Φόρος µερισµάτων**
Υπόλοιπο περιερχόµενο στο Ελληνικό ∆ηµόσιο

13.309.473
12.000.000
17.679.749
20.659.482
126.803.588

13.309.473
17.500.000
34.366.253
15.891.909
147.092.978

190.452.292

228.160.613

* Το συνολικό µικτό µέρισµα της χρήσεως 2010 ανέρχεται σε 2,60 ευρώ ανά µετοχή έναντι 3,20 ευρώ της χρήσεως 2009.
**Ο φόρος µερισµάτων υπολογίστηκε µε συντελεστή 40% σύµφωνα µε τον ισχύοντα φορολογικό νόµο 3842/23.4.2010 άρθρο 13.
Σε περίπτωση τροποποίησης των ισχυουσών διατάξεων φορολόγησης των διανεµόµενων µερισµάτων, πριν την καταβολή τους,
θα προσαρµοστούν αναλόγως τα ποσά του φόρου και των µερισµάτων.

Αθήνα, 14 Μαρτίου 2011

Σύνολο καθαρών εσόδων

9. Αποσβέσεις ενσώµατων και ασώµατων
πάγιων στοιχείων ενεργητικού
10. Προβλέψεις

-13.481.729

-59.807.274

-472.865.662

-472.228.907

Σύνολο εξόδων

-854.061.900

-911.316.020

ΚΕΡ∆Η ΧΡΗΣΕΩΣ

190.452.292

228.160.613

Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Στο στοιχείο 5 "Καθαρό αποτέλεσµα από τη συγκέντρωση και την αναδιανοµή του νοµισµατικού εισοδήµατος", περιλαµβάνονται ποσά που
προέρχονται από την απελευθέρωση µέρους της πρόβλεψης ύψους 149.522.606 ευρώ, που είχε σχηµατιστεί το 2008 έναντι κινδύνων
αντισυµβαλλοµένων από πράξεις νοµισµατικής πολιτικής του Ευρωσυστήµατος. (2010: 47.025.589 ευρώ, 2009: 44.966.265 ευρώ)

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους Μετόχους της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.
Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων
Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. (η Τράπεζα), που αποτελούνται από τον Ισολογισµό της 31 ∆εκεµβρίου 2010, την κατάσταση των αποτελεσµάτων χρήσεως και τον πίνακα διάθεσης
αποτελεσµάτων της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη σηµαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες.
Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις: Η ∆ιοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τις λογιστικές αρχές που έχει καθορίσει η Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) όπως αυτές έχουν υιοθετηθεί από την Τράπεζα στο άρθρο 54Α του Καταστατικού της, και όσον αφορά τη µέθοδο που εφάρµοσε για το σχηµατισµό προβλέψεων γενικών κινδύνων τη σηµείωση 12 των
οικονοµικών καταστάσεων, και τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νοµοθεσία, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες, που η ∆ιοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση
οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή: Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν
να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή
περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές
δικλείδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων της Τράπεζας, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης
επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλείδων της Τράπεζας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων
που έγιναν από τη ∆ιοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της
ελεγκτικής µας γνώµης.
Από τον έλεγχο µας προέκυψε ότι στο κονδύλι του Ισολογισµού «Προβλέψεις» περιλαµβάνονται σχηµατισµένες προβλέψεις για συντάξεις και λοιπές παροχές προσωπικού ύψους € 1.465 εκατ. (31 ∆εκεµβρίου 2009: €1.275 εκατ.),
για τις οποίες δεν λάβαµε τεκµηρίωση του τρόπου υπολογισµού τους και κατά συνέπεια δεν είµαστε σε θέση να αξιολογήσουµε την επάρκειά τους.
Γνώµη: Κατά τη γνώµη µας, εκτός από τις πιθανές επιπτώσεις του θέµατος που µνηµονεύεται στην προηγούµενη παράγραφο, οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από
κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Τράπεζας κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2010 και τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τις λογιστικές αρχές που έχει καθορίσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα, όπως αυτές έχουν υιοθετηθεί από την Τράπεζα στο άρθρο 54Α του Καταστατικού της, και όσον αφορά τη µέθοδο που εφάρµοσε για το σχηµατισµό προβλέψεων γενικών κινδύνων τη σηµείωση 12 των οικονοµικών καταστάσεων,
και τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νοµοθεσία.
Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών θεµάτων: Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης του ∆ιοικητή επί των αποτελεσµάτων χρήσεως του 2010 µε
τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.
Αθήνα, 14/03/2011
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