ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
30ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013
(σε ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

1.

Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό

2.

Απαιτήσεις σε συνάλλαγµα έναντι µη κατοίκων ζώνης ευρώ
2.1 Απαιτήσεις έναντι του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου (∆ΝΤ)
2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, χρεόγραφα, δάνεια και
λοιπές απαιτήσεις

3.

Απαιτήσεις σε συνάλλαγµα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ

4.

Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι µη κατοίκων ζώνης ευρώ

5.945.293.954

1.

Τραπεζογραµµάτια σε κυκλοφορία

992.572.754

2.

Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυµάτων ζώνης ευρώ
σχετιζόµενες µε πράξεις νοµισµατικής πολιτικής
2.1 Τρεχούµενοι λογαριασµοί
(περιλαµβανοµένων των υποχρεωτικών καταθέσεων)
2.2 ∆ιευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων
2.3 Καταθέσεις προθεσµίας
2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξοµάλυνσης βραχυχρόνιων διακυµάνσεων
της ρευστότητας
2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων

63.391.844

23.873
23.873

3.

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

7.

9.

59.334.200.000
1.575.000.000
0
0
2.500.000
0

Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυµάτων ζώνης ευρώ

Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ

6.758.953.279
5.516.887.976
1.242.065.303

5.

Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι µη κατοίκων ζώνης ευρώ

1.028.056.677

6.

Υποχρεώσεις σε συνάλλαγµα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ

7.

Υποχρεώσεις σε συνάλλαγµα έναντι µη κατοίκων ζώνης ευρώ

32.484.905
2.292

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

2.292
0

8.

Λογαριασµός ειδικών τραβηκτικών δικαιωµάτων του ∆ΝΤ

9.

Υποχρεώσεις εντός του Ευρωσυστήµατος

915.198.620

21.159.392.726
6.782.585.831
14.376.806.895

Mακροπρόθεσµες απαιτήσεις σε ευρώ έναντι της γενικής κυβέρνησης

1.665.547.304

0

14.081.523.265
73.545.820.404
0

533.636.713
1.131.910.591

10.

Λοιπές υποχρεώσεις

0

11.

Προβλέψεις

6.214.919.019

0
0

12.

Λογαριασµοί αναπροσαρµογής

4.199.840.397

13.
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

2.574.110.892

10.1 Ενσώµατα και ασώµατα πάγια στοιχεία ενεργητικού
10.2 Λοιπά χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού
10.3 Λοιπά στοιχεία

87.627.343.669

9.1 Υποχρεώσεις συνδεόµενες µε γραµµάτια τα οποία καλύπτουν
την έκδοση χρεογράφων από την ΕΚΤ
9.2 Καθαρές υποχρεώσεις που απορρέουν από την κατανοµή,
εντός του Ευρωσυστήµατος, των κυκλοφορούντων
τραπεζογραµµατίων ευρώ
9.3 Καθαρές υποχρεώσεις που απορρέουν από το υπόλοιπο του
λογαριασµού δοσοληψιών µε το ΕΣΚΤ (TARGET2)
9.4 Λοιπές υποχρεώσεις εντός του Ευρωσυστήµατος (καθαρές)

6.174.559.591

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

10.

0

33.427.245.606

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

8.

0
397.600.000

Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυµάτων
ζώνης ευρώ

4.1 Γενική κυβέρνηση
4.2 Λοιπές υποχρεώσεις

60.911.700.000

5.1 Πράξεις κύριας αναχρηµατοδότησης
5.2 Πράξεις πιο µακροπρόθεσµης αναχρηµατοδότησης
5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξοµάλυνσης βραχυχρόνιων διακυµάνσεων
της ρευστότητας
5.4 ∆ιαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις
5.5 ∆ιευκόλυνση οριακής χρηµατοδότησης
5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων

6.

1.025.061.398
0
0

0
4.

5.

1.422.661.398

929.180.910

376.069.783

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

23.290.820.870

822.204.299
29.122.874
1.722.783.719

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

920.740.905

Μετοχικό Κεφάλαιο και Αποθεµατικά

815.494.452

13.1
13.2
13.3
13.4

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

133.226.516.483

111.243.362
111.243.362
84.500.000
507.247.856
1.259.872

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

133.226.516.483

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΚΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΤΑΞΕΩΣ)
1. Τίτλοι του Ελληνικού ∆ηµοσίου από τη διαχείριση του "Κοινού Κεφαλαίου Νοµικών Προσώπων
∆ηµοσίου ∆ικαίου και Ασφαλιστικών Φορέων" σύµφωνα µε το Ν.2469/97
2. Τίτλοι του Ελληνικού ∆ηµοσίου και λοιπά χρεόγραφα από τη διαχείριση και θεµατοφύλαξη
κεφαλαίων δηµόσιων οργανισµών, ασφαλιστικών φορέων και ιδιωτών και τίτλοι του EFSF
κυριότητας του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
3. Περιουσιακά στοιχεία αποδεκτά από το Ευρωσύστηµα ως ασφάλεια για πράξεις νοµισµατικής
πολιτικής και παροχή ενδοηµερήσιας ρευστότητας µεταξύ των πιστωτικών ιδρυµάτων
4. Περιουσιακά στοιχεία αποδεκτά από την Τράπεζα της Ελλαδος ως ασφάλεια για πράξεις
έκτακτης παροχής ρευστότητας προς τα πιστωτικά ιδρύµατα
5. Λοιποί λογαριασµοί τάξεως
ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΑΞΕΩΣ

20.070.960.345

10.317.421.007
78.109.384.062
106.784.324.160
26.423.227.457
241.705.317.031

Σηµείωση: Σύµφωνα µε το άρθρο 54Α του Καταστατικού της Τράπεζας, οι λογιστικές 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).

Αθήνα, 21 Μαΐου 2013
Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Α.

ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ

Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΗΣ ∆IΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

MAΡΙΑ

Κ.

ΠΑΓΩΝΗ

