
Στοιχεία Επιχείρησης Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Έδρα: Αιόλου 86, 102 32 Αθήνα Βασίλειος Θ. Ράπανος Μη εκτελεστικό μέλος ‐ Πρόεδρος Δ.Σ.

Α.Μ.Α.Ε.: 6062/06/Β/86/01  Απόστολος Σ. Ταμβακάκης Εκτελεστικό μέλος ‐ Διευθύνων Σύµβουλος

Αρμόδια Νομαρχία: Νομαρχία Αθηνών Άνθιμος Κ. Θωμόπουλος* Εκτελεστικό μέλος ‐ Αναπληρωτής Διευθύνων Σύµβουλος

Ημ/νία Έγκρισης των Οικονομικών Καταστάσεων από το Δ.Σ. : 23 Μαρτίου 2011 Αλέξανδρος Γ. Τουρκολιάς* Εκτελεστικό μέλος ‐ Αναπληρωτής Διευθύνων Σύµβουλος

Νόμιμος Ελεγκτής: Εμμανουήλ Α. Πηλείδης (Α.Μ. ΣΟΕΛ 12021) Λεωνίδας Θ. Θεόκλητος* Εκτελεστικό μέλος ‐ Αναπληρωτής Διευθύνων Σύµβουλος

Ελεγκτική Εταιρεία: Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Deloitte Χατζηπαύλου,  Ιωάννης Κ. Γιαννίδης Μη εκτελεστικό μέλος

Σοφιανός & Καμπάνης Α.Ε. Ιωάννης Π. Παναγόπουλος Μη εκτελεστικό μέλος

Τύπος Έκθεσης Ελέγχου Ανεξάρτητου Ελεγκτή Λογιστή: Με σύμφωνη γνώμη Αβραάμ Ι. Τριανταφυλλίδης** Μη εκτελεστικό μέλος

Ημερομηνία έκδοσης  Έκθεσης Ελέγχου Ανεξάρτητου Ελεγκτή Λογιστή: 28 Μαρτίου 2011 Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ιωαννίνων κ. Θεόκλητος Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Διεύθυνση διαδικτύου: www.nbg.gr Στέφανος Χ. Βαβαλίδης Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Γεώργιος Π. Ζανιάς Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Αλεξάνδρα Θ. Παπαλεξοπούλου ‐ Μπενοπούλου Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Στοιχεία  Κατάστασης Οικονομικής Θέσης (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Πέτρος K. Σαμπατακάκης Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Μαρία A. Φραγκίστα** Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Αλέξανδρος N. Μακρίδης Εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου

31.12.2010 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2009

Ενεργητικό

Ταμείο και διαθέσιμα σε Κεντρικές Τράπεζες 7.530.483 4.252.854 5.069.505 2.073.721

Απαιτήσεις κατά χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (μετά από προβλέψεις) 3 321 454 3 707 911 7 091 089 5 881 701

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010

(δημοσιευόμενα βάσει του κ.ν. 2190/1920, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά 

Δ.Π.Χ.Α.)

(ποσά σε χιλιάδες ευρώ)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις Οικονομικές Καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική

κατάσταση και τα αποτελέσματα της Εθνικής Τράπεζας και του Ομίλου της. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους

επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Τράπεζα, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της (www.nbg.gr), όπου αναρτώνται οι οικονομικές

καταστάσεις , καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή.

Όμιλος Τράπεζα

*Την 26 Νοεμβρίου 2010, η έκτακτη Γ.Σ. των μετόχων της Τράπεζας εξέλεξε τρία νέα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., τους κυρίους Αλέξανδρο Τουρκολιά, Άνθιμο Θωμόπουλο και Λεωνίδα 

Θεόκλητο, οι οποίοι ορίστηκαν ως Αναπληρωτές Διευθύνοντες Σύμβουλοι με απόφαση του Δ.Σ. που συνεδρίασε την ίδια ημέρα. 

**Την 18 Μαρτίου 2010, ο κ. Αβραάμ Ι. Τριανταφυλλίδης εξελέγη μέλος του Δ.Σ. της Τράπεζας σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Αλέξανδρου Γ. Σταύρου. Η εκλογή του ανακοινώθηκε 

στην τακτική Γ.Σ. των μετόχων της Τράπεζας την 21 Μαίου 2010.  Την 23 Νοεμβρίου 2010, η κα Μαρία Α. Φραγκίστα εξελέγη μέλος του Δ.Σ. της Τράπεζας σε αντικατάσταση της 

παραιτηθείσας κας Μαρίας Σ Σκλαβενίτου Η εκλογή της ανακοινώθηκε στην έκτακτη Γ Σ των μετόχων της Τράπεζας την 26 Νοεμβρίου 2010Απαιτήσεις κατά χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (μετά από προβλέψεις) 3.321.454 3.707.911 7.091.089 5.881.701

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία  στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 1.723.112 4.066.059 1.082.292 3.003.966

Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα 1.731.192 1.875.851 1.542.961 1.670.914 Στοιχεία  Κατάστασης Συνολικών Εσόδων Χρήσης (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

Δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών (μετά από προβλέψεις) 77.261.870 74.752.545 58.242.991 58.129.698

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 7.924.354 14.337.698 3.035.212 7.476.660

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διακρατούμενα μέχρι τη λήξη 3.626.284 99.618 1.974.534 932.195 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2009

Δάνεια και απαιτήσεις επενδυτικού χαρτοφυλακίου 8.816.749 1.877.834 7.034.903 1.483.552

Ακίνητα επενδύσεων 213.180 164.895 ‐ ‐ Τόκοι και εξομοιούμενα έσοδα 6.402.037 6.577.855 3.508.362 3.677.056

Συμμετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις ‐ ‐ 8.415.877 8.064.609 Τόκοι και εξομοιούμενα έξοδα (2.254.080) (2.611.540) (1.079.585) (1.445.996)

Συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις 39.246 42.680 7.298 27.631 Καθαρά έσοδα από τόκους 4.147.957 3.966.315 2.428.777 2.231.060

Υπεραξία επιχειρήσεων, λογισμικό και λοιπά άυλα περιουσιακά στοιχεία 2.560.197 2.486.943 140.807 124.854

Ενσώματα πάγια στοιχεία 2.070.446 2.099.152 388.104 381.642 Έσοδα προμηθειών 710.084 715.707 274.348 306.465

Απαιτήσεις από αναβαλλόμενους φόρους 470.701 174.218 366.168 82.094 Έξοδα προμηθειών (100.159) (55.319) (73.381) (27.027)

Απαιτήσεις από ασφαλιστικές δραστηριότητες 822.066 805.960 ‐ ‐ Καθαρά έσοδα από προμήθειες 609.925 660.388 200.967 279.438

Απαιτήσεις από φόρο εισοδήματος 136.667 189.481 136.667 189.481

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 2.474.719 2.460.484 1.755.936 1.697.746 Έσοδα από ασφαλιστικές δραστηριότητες 967.007 936.091 ‐ ‐

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα προς πώληση 21.885 ‐  20.513 ‐ Έξοδα από ασφαλιστικές δραστηριότητες (891.159) (840.539) ‐ ‐

Σύνολο Ενεργητικού                                                                           120.744.605 113.394.183 96.304.857 91.220.464 Καθαρά έσοδα από ασφαλιστικές δραστηριότητες 75.848 95.552 ‐ ‐

Παθητικό Αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων και τίτλων επενδυτικού χαρτοφυλακίου (138.308) 428.415 (387.382) 197.413

Υποχρεώσεις προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 29.898.696 21.643.338 28.869.460 18.390.685 Καθαρά λοιπά έξοδα (55.946) (73.575) (130.113) (71.629)

Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα 1.790.556 1.329.164 1.404.051 1.204.621 Καθαρά λειτουργικά έσοδα 4.639.476 5.077.095 2.112.249 2.636.282

Υποχρεώσεις προς πελάτες 68.039.037 71.194.471 52.471.008 58.081.167

Υποχρεώσεις από πιστωτικούς τίτλους 2.370.303 1.859.699 2.103.771 1.485.109 Δαπάνες προσωπικού (1.530.459) (1.577.474) (931.800) (995.114)

Λοιπές δανειακές υποχρεώσεις 2.061.773 1.224.973 1.078.098 1.209.377 Γενικά διοικητικά και λοιπά λειτουργικά έξοδα (781.832) (725.032) (368.627) (338.872)

Ασφαλιστικά αποθέματα και υποχρεώσεις 2.834.752 2.581.323 ‐ ‐ Αποσβέσεις ακινήτων επενδύσεων, παγίων, λογ/κού & λοιπών αύλων περ/κών στοιχείων   (199.818) (189.369) (87.277) (99.569)

Υποχρεώσεις από αναβαλλόμενους φόρους 119.016 137.336 ‐ ‐ Αποσβέσεις & διαγραφές αύλων περ/κών στοιχ. αναγνωρισμένων σε συνενώσεις επιχ/σεω (27.442) (24.071) ‐ ‐

Υποχρεώσεις από παροχές στο προσωπικό 152.012 245.301 79.887 134.284 Χρηματοοικονομικό κόστος δικαιωμάτων προαίρεσης μετοχών μη ελεγχουσών συμμετοχώ (13.566) (5.556) (13.566) (5.556)

Υποχρέωση από φόρο εισοδήματος 76.091 74.924 21.925 60.497 Προβλέψεις απομείωσης για την κάλυψη πιστωτικού και άλλων κινδύνων (1.450.327) (1.303.645) (1.044.586) (793.544)

Λοιπά στοιχεία παθητικού 2.497.016 3.276.136 1.496.537 2.430.563 Αναλογία κερδών από συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις 1.598 117 ‐ ‐

Σύνολο Παθητικού 109.839.252 103.566.665 87.524.737 82.996.303 Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων 637.630 1.252.065 (333.607) 403.627

Έκτακτη εισφορά κοινωνικής αλληλεγγύης και μη συμψηφιζόμενος φόρος (79 101) (47 736) (74 900) (45 669)

Από 01.01 εως Από 01.01 εως

Όμιλος Τράπεζα

παραιτηθείσας κας Μαρίας Σ. Σκλαβενίτου.  Η εκλογή της ανακοινώθηκε στην έκτακτη Γ.Σ. των μετόχων της Τράπεζας την 26 Νοεμβρίου 2010.  

Την 25 Ιανουαρίου 2011 ο κ. Βασίλειος Κ. Κωνσταντακόπουλος Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της Τράπεζας απεβίωσε.

Έκτακτη εισφορά κοινωνικής αλληλεγγύης και μη συμψηφιζόμενος φόρος (79.101) (47.736) (74.900) (45.669)

Φόροι (118.105) (240.984) 47.655 (132.973)

Ίδια Κεφάλαια Καθαρά κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους (A) 440.424 963.345 (360.852) 224.985

Μετοχικό κεφάλαιο 5.137.952 3.392.708 5.137.952 3.392.708 Αναλογούντα σε:

Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 3.327.740 3.335.881 3.326.321 3.335.881 Μετόχους μη ελεγχουσών συμμετοχών 34.902 40.777 ‐ ‐

Μείον: Ίδιες μετοχές (4.901) (10.626) ‐ ‐ Μετόχους της Τράπεζας 405.522 922.568 (360.852) 224.985

Αποθεματικά & αποτελέσματα εις νέον 1.194.109 1.735.487 315.847 1.495.572

Ίδια κεφάλαια μετόχων Τράπεζας 9.654.900 8.453.450 8.780.120 8.224.161 Λοιπά συνολικά έσοδα/(έξοδα) μετά από φόρους (B) (906.808) (333.078) (761.498) (47.674)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα/(έξοδα) μετά από φόρους (A+B) (466.384) 630.267 (1.122.350) 177.311

Μη ελέγχουσες συμμετοχές 834.693 857.376 ‐  ‐ 

Προνομιούχοι τίτλοι 415.760 516.692   ‐  ‐  Αναλογούντα σε:

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 10.905.353 9.827.518 8.780.120 8.224.161 Μετόχους μη ελεγχουσών συμμετοχών 41.380 16.255 ‐  ‐ 

Μετόχους της Τράπεζας (507.764) 614.012 (1.122.350) 177.311

Σύνολο Παθητικού και Ιδίων κεφαλαίων 120.744.605 113.394.183 96.304.857 91.220.464

 

Kέρδη/(ζημίες) ανά μετοχή (ευρώ) ‐ Βασικά και προσαρμοσμένα €0,4611 €1,7189 €(0,5669) €0,2753

Στοιχεία  Κατάστασης  Μεταβολών  Ιδίων Κεφαλαίων Χρήσης (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Στοιχεία  Κατάστασης  Ταμειακών  Ροών Χρήσης (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

31.12.2010 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2009

Καθαρές ταμειακές εισροές / (εκροές) από:

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης 9.827.518 8.267.054 8.224.161 6.433.786 Λειτουργικές δραστηριότητες 3.544.327 3.589.555 4.602.565 429.490

Μεταβολές περιόδου: Επενδυτικές δραστηριότητες (3.168.695) (3.359.488) (2.229.082) (194.911)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (έξοδα) μετά από φόρους (466.384) 630.267 (1.122.350) 177.311 Χρηματοδοτικές δραστηριότητες 2.993.802 50.964 2.268.344 147.693

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου/ Υπέρ το άρτιο 1.737.103 1.552.348 1.735.684 1.552.348 Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της χρήσης 3.369.434 281.031 4.641.827 382.272

Διανεμηθέντα μερίσματα (92.476) (87.038) (71.558) (42.192) Επίπτωση συναλλαγματικών διαφορών στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  26.834 15.167 45.970 4.401

(Αγορές) / πωλήσεις ιδίων μετοχών  5.725 134.651 ‐ 145.277 Σύνολο εισροών / (εκροών) χρήσης 3.396.268 296.198 4.687.797 386.673

Λοιπές μεταβολές (106.133) (669.764) 14.183 (42.369) Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 2.919.176 2.622.978 4.061.537 3.674.864

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης 10.905.353 9.827.518 8.780.120 8.224.161 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 6.315.444 2.919.176 8.749.334 4.061.537

Από 01.01 εως Από 01.01 εωςΑπό 01.01 εως Από 01.01 εως

Όμιλος ΤράπεζαΌμιλος Τράπεζα

Σημειώσεις

1) Οι βασικές λογιστικές αρχές που εφαρμόστηκαν είναι αυτές που προβλέπουν τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («Δ.Π.Χ.Α.») και δεν έχουν μεταβληθεί σε σχέση με αυτές της
προηγούμενης χρήσης, εκτός των τροποποιήσεων στα Δ.Π.Χ.Α. 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» και Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο («Δ.Λ.Π.») 27 «Ενοποιημένες και Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις»,
Δ.Λ.Π. 39 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Eπιμέτρηση», Δ.Π.Χ.Α. 2 «Παροχές που εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών», Δ.Π.Χ.A. 5 «Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που
Κατέχονται προς Πώληση και Διακοπείσες Δραστηριότητες» που η Τράπεζα υιοθέτησε το 2010. Σχετική αναφορά παρατίθεται στη Σημείωση 2 των οικονομικών καταστάσεων της 31 Δεκεμβρίου 2010.
2) Η Τράπεζα έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και την χρήση 2008. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των ενοποιούμενων εταιρειών του Ομίλου με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης
και με τη μέθοδο της καθαρής θέσης, παρατίθενται στις Σημειώσεις 47 και 24 αντίστοιχα των οικονομικών καταστάσεων της 31 Δεκεμβρίου 2010.
3) Οι επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και οι εκκρεμείς αποφάσεις των δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων δεν αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά την οικονομική κατάσταση ή λειτουργία
του Ομίλου. Οι προβλέψεις που έχουν σχηματισθεί από τον Όμιλο και την Τράπεζα κατά την 31 Δεκεμβρίου 2010 ανέρχονται σε α) για επίδικες απαιτήσεις €43,6 εκατ. και €32,7 εκατ. αντίστοιχα, β)
για φορολογικά ανέλεγκτες χρήσεις €10,6 εκατ. και €8,9 εκατ. αντίστοιχα και γ) για λοιπούς κινδύνους €10,5 εκατ. και €2,4 εκατ. αντίστοιχα.
4) Την 31 Δεκεμβρίου 2010 ο αριθμός των εργαζομένων στον Όμιλο και στην Τράπεζα ανήλθε σε 36.866 και 12.775 άτομα αντίστοιχα, ενώ την 31 Δεκεμβρίου 2009 ανερχόταν σε 36.314 και 13.066
αντίστοιχα.
5) Τα υπόλοιπα και οι συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη όπως αυτά ορίζονται στο Δ.Λ.Π. 24 αναλύονται ως εξής: Οι απαιτήσεις, οι υποχρεώσεις, τα έσοδα από τόκους, προμήθειες και λοιπά έσοδα,
τα έξοδα από τόκους, προμήθειες και λοιπά έξοδα, καθώς και το υπόλοιπο των λογαριασμών τάξεως του Ομίλου από / προς συγγενείς εταιρείες την 31 Δεκεμβρίου 2010, ανέρχονταν σε €8,3 εκατ.,
€17,4 εκατ., €3,0 εκατ., €8,5 εκατ. και €13,4 εκατ. αντίστοιχα. Τα αντίστοιχα υπόλοιπα και συναλλαγές της Τράπεζας με θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες την 31 Δεκεμβρίου 2010 ανέρχονταν σε
€8.326,0 εκατ., €4.452,2 εκατ., €171,2 εκατ., €225,4 εκατ. και €2.378,5 εκατ. Τα δάνεια, οι καταθέσεις, οι εγγυητικές επιστολές και οι συνολικές απολαβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,
των Γενικών Διευθυντών και των μελών των εκτελεστικών επιτροπών της Τράπεζας, μελών της Διοίκησης θυγατρικών εταιρειών, καθώς και στενών συγγενικών μελών ή εταιρειών που ελέγχονται
ατομικά ή από κοινού με τα πρόσωπα αυτά, ανήλθαν την 31 Δεκεμβρίου 2010 σε €256,3 εκατ., €22,2 εκατ., €13,6 εκατ. και €14,6 εκατ. αντίστοιχα, ενώ για την Τράπεζα τα αντίστοιχα ποσά ανήλθαν
σε €254,7 εκατ., €18,1 εκατ., €13,6 εκατ. και €6,2 εκατ. Το σύνολο των απαιτήσεων για τον Όμιλο και τη Τράπεζα, την 31 Δεκεμβρίου 2010, από τα ταμεία και λογαριασμούς ασφάλισης του
προσωπικού ανερχόταν σε €298,1 εκατ. Το σύνολο των υποχρεώσεων για τον Όμιλο και την Τράπεζα, την 31 Δεκεμβρίου 2010, στα ταμεία και λογαριασμούς ασφάλισης του προσωπικού ανερχόταν
σε €87,6 εκατ. και €8,5 εκατ. αντίστοιχα. Τα συνολικά έσοδα του Ομίλου από τα ταμεία και λογαριασμούς ασφάλισης του προσωπικού ανήλθαν σε €0,2 εκατ.
6) Εταιρικά Γεγονότα:
(α) Το 2010 η FINANSBANK πώλησε μετοχές της θυγατρικής της εταιρείας Finans Yatirim Ortakligi A.S. (Finans Investment Trust) που αντιπροσώπευαν το 10,73% του μετοχικού της κεφαλαίου, αντί
τιμήματος 2,7 εκατ. Τουρκικών Λιρών.Μετά την πώληση, ο Όμιλος κατέχει το 75,44% της εταιρείας.
(β) Την 19Μαΐου 2010 η Τράπεζα προέβη στη λύση της εταιρείας ειδικού σκοπού Eterika Plc.
(γ) Την 13 Αυγούστου 2010 η Τράπεζα απέκτησε μέσω δημόσιας προσφοράς ποσοστό 27,3% του μετοχικού κεφαλαίου της Finans Finansal Kiralama A.S. (Finans Leasing)έναντι ποσού €42,3 εκατ.
περίπου, (81,7 εκατ. Τουρκικών Λιρών). Επιπλέον, το Δεκέμβριο του 2010, η Finans Invest, εταιρεία του Ομίλου, απέκτησε επιπλέον ποσοστό 5,11% της Finans Finansal Kiralama A.S. (Finans Leasing)
αντί τιμήματος €10,4 εκατ. (20,5 εκατ. Τουρκικών Λιρών).Μετά τις ανωτέρω εξαγορές, ο Όμιλος κατέχει το 94,11% της Finans Leasing .
(δ) Την 17 Αυγούστου 2010, η Τράπεζα, απέκτησε ποσοστό 21,6% του μετοχικού κεφαλαίου της Stopanska Banka AD – Skopje που κατείχαν από 10,8% η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και
Ανάπτυξης (EBRD) και ο Διεθνής Οργανισμός Χρηματοδότησης (IFC), μέσω δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς και πώλησης, όπως προβλεπόταν με την από 2001 σύμβαση μεταξύ των μετόχων που είχε
υπογραφεί κατά την απόκτηση της Stopanska Banka AD‐Skopje. Το συνολικό τίμημα ανήλθε σε €35,2 εκατ.
(ε) Την 3 Σεπτεμβρίου 2010, η Banca Romaneasca S.A. ίδρυσε την εταιρεία NBG FACTORING ROMANIA IFN S.A. Στη νέα εταιρεία συμμετέχουν με 99% η Banca Romaneasca S.A. και με 1% η NBG
Leasing IFN S.A.
(στ) Την 4 Νοεμβρίου 2010, κατόπιν της από 2 Αυγούστου 2010 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Finansbank, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Finansbank κατά 551,3 εκατ. Τούρκικες
Λίρες (547,1 εκατ. Τούρκικες Λίρες με καταβολή μετρητών και 4,1 εκατ. Τούρκικες Λίρες με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών). Η ταμειακή συνεισφορά του Ομίλου ανήλθε σε 518,7 εκατ. Τούρκικες
Λίρες και προήλθε από την αποπληρωμή από την Finansbank προς την Τράπεζα δανείου μειωμένης εξασφάλισης ύψους 495,8 εκατ. Τούρκικες Λίρες (USD 325 εκατ.) και από επανεπένδυση
μερισμάτων ύψους 22,9 εκατ. Τούρκικες Λίρες.
(ζ) Την 16 Νοεμβρίου 2010 ο Όμιλος προέβη στη λύση της κατά 100% θυγατρικής εταιρείας NBG International Inc (ΝΥ).
Τα ανωτέρω γεγονότα παρατίθενται στις Σημειώσεις 24 και 46 των οικονομικών καταστάσεων της 31 Δεκεμβρίου 2010.
7) Στις σημειώσεις 24 & 47 των οικονομικών καταστάσεων παρατίθενται αναλυτικά οι εταιρείες του Ομίλου που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση, η χώρα της καταστατικής τους έδρας, το ποσοστό
με το οποίο η Τράπεζα συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα στο μετοχικό τους κεφάλαιο και η μέθοδος ενσωμάτωσης που εφαρμόστηκε για την κάθε εταιρεία. Από τις εταιρείες που περιλαμβάνονται στην
ενοποίηση της 31 Δεκεμβρίου 2010:
α) με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης: Η νεοσυσταθείσα εταιρεία NBG Factoring Romania IFN S.A. ενσωματώθηκε για πρώτη φορά στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις την χρήση που έληξε
την 31 Δεκεμβρίου 2010. Επιπροσθέτως από τις εταιρείες που περιλαμβάνονταν στην ενοποίηση της 31 Δεκεμβρίου 2009, δεν περιλαμβάνονται πλέον, η εταιρεία ειδικού σκοπού Eterika Plc και η
NBG International Inc (NY), λόγω λύσεώς τους.

9) Την 31 Δεκεμβρίου 2010, ο Όμιλος κατείχε 743.689 ίδιες μετοχές με αξία κτήσης €4.901 χιλ. Η Τράπεζα δεν είχε στην κατοχή της ίδιες μετοχές.
10) Λοιπές πληροφορίες:
(α) Στη διάρκεια της χρήσης, στο πλαίσιο του υφιστάμενου προγράμματος έκδοσης καλυμμένων ομολογιών ύψους € 10 δισ., η Τράπεζα εξέδωσε τις παρακάτω σειρές καλυμμένων ομολογιών:
(i) Την 18Μαρτίου 2010, την τέταρτη σειρά ποσού €1,5 δισ., διάρκειας 8 ετών (με δυνατότητα παράτασης 10 ετών) και με εξασφάλιση (κάλυμμα) στεγαστικά δάνεια ιδιωτών, η οποία ακυρώθηκε την 30
Νοεμβρίου 2010.
(ii) Την 11Μαΐου 2010, την πέμπτη σειρά ποσού €1 δισ., διάρκειας 10 ετών (με δυνατότητα παράτασης 10 ετών), με εξασφάλιση (κάλυμμα) στεγαστικά δάνεια ιδιωτών.
(β) Την 12 Απριλίου 2010, στo πλαίσιο της παροχής εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για την έκδοση ομολόγων (Πυλώνας III), η Τράπεζα απέκτησε από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους
ειδικά ελληνικά κρατικά ομόλογα ύψους €787 εκατ. με κάλυμμα δάνεια πελατών της τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο ως εξασφάλιση για την άντληση χρηματοδότησης.
(γ) Στη διάρκεια της χρήσης, στo πλαίσιο της παροχής εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για την έκδοση ομολόγων, σύμφωνα με το Ν. 3723/2008 (Πυλώνας ΙΙ), η Τράπεζα εξέδωσε τους εξής τίτλους:
(i) Την 26 Απριλίου 2010, τίτλους κυμαινομένου επιτοκίου ύψους €2.500 εκατ., με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου. Οι τίτλοι λήγουν τον Απρίλιο του 2013.
(ii) Την 4 Μαΐου 2010, τίτλους κυμαινομένου επιτοκίου ύψους €1.345 εκατ. και €655 εκατ., με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου. Οι τίτλοι λήγουν τον Μάιο του 2013. Από τις ανωτέρω έκδοση των
τίτλων ύψους €1.345 εκατ., τίτλοι ποσού €907 εκατ. κατέχονται από τρίτους.
(iii) Την 28 Ιουνίου 2010, τίτλους κυμαινομένου επιτοκίου ύψους €4.265,6 εκατ. Οι τίτλοι λήγουν τον Ιούνιο του 2013.
(iv) Την 23 Δεκεμβρίου 2010, τίτλους κυμαινόμενου επιτοκίου ύψους €4.107,7 εκατ.Οι τίτλοι λήγουν το Δεκέμβριο του 2013.
Εκτός από τους τίτλους ποσού €907 εκατ., οι υπόλοιποι τίτλοι κατέχονται από την Τράπεζα.
(δ) Την 21 Μαΐου 2010, η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας αποφάσισε τα ακόλουθα: (i) Την καταβολή μερίσματος ποσού €42,2 εκατ. (USD 56,25 εκατ.) μετά από
παρακρατούμενους φόρους προς τους κατόχους των εξαγοράσιμων προνομιούχων μετοχών άνευ δικαιώματος ψήφου και άνευ σωρευτικού μερίσματος, σύμφωνα με τους όρους που τις διέπουν. (ii)
Την καταβολή στο Ελληνικό Δημόσιο ποσού €35 εκατ. για τις 70.000.000 εξαγοράσιμες προνομιούχες μετοχές και (iii) Τη μη διανομή μερίσματος προς τους κατόχους κοινών μετοχών, σύμφωνα με τους
όρους συμμετοχής της Τράπεζας στο σχέδιο ενίσχυσης της ρευστότητας της ελληνικής οικονομίας.
(ε) Την 21 Ιουνίου 2010, η Τράπεζα θέσπισε το δεύτερο πρόγραμμα έκδοσης καλυμμένων ομολογιών ύψους €15 δισ. (Πρόγραμμα Καλυμμένων Ομολογιών ΙΙ), στο πλαίσιο του οποίου εξέδωσε τις
παρακάτω σειρές ομολογιών:
(i) Την 24 Ιουνίου 2010 εξέδωσε τρεις σειρές καλυμμένων ομολογιών ποσού €1,0 δισ. η κάθε μια, με εξασφάλιση (κάλυμμα) στεγαστικά δάνεια ιδιωτών. Η πρώτη σειρά καλυμμένων ομολογιών έχει
διάρκεια 5 ετών (με δυνατότητα παράτασης 10 ετών), η δεύτερη σειρά έχει διάρκεια 7 ετών (με δυνατότητα παράτασης 10 ετών) και η τρίτη σειρά έχει διάρκεια 9 ετών (με δυνατότητα παράτασης 10
ετών).
(ii) Την 29 Ιουλίου 2010, στο πλαίσιο του ίδιου προγράμματος, η Τράπεζα εξέδωσε συμπληρωματικές καλυμμένες ομολογίες ύψους €500 εκατ. εκάστη, για κάθε μία από τις τρεις ανωτέρω υφιστάμενες
σειρές. Το σύνολο των ανωτέρω χρεογράφων κατέχεται από την ίδια την Τράπεζα.
(iii) Την 30 Νοεμβρίου 2010, την τέταρτη σειρά καλυμμένων ομολογιών ποσού €1,5 δισ., διάρκειας 8 ετών, (με δυνατότητα παράτασης δέκα ετών), με κύρια εξασφάλιση (κάλυμμα) στεγαστικά δάνεια
ιδιωτών.
(στ) Την 23 Ιουλίου 2010, η Τράπεζα ολοκλήρωσε τη διάθεση, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, ομολογιακού τίτλου μειωμένης εξασφάλισης (Lower Tier II), ύψους €450 εκατ. Ο εν λόγω ομολογιακός τίτλος
εκδόθηκε την 3 Αυγούστου 2010 από τη θυγατρική της Τράπεζας NBG Finance Plc που εδρεύει στη Μεγάλη Βρετανία, με εγγύηση της Τράπεζας και εισήχθη για διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του
Λουξεμβούργου.Ο ομολογιακός τίτλος έχει διάρκεια δέκα (10) ετών, με δικαίωμα πρόωρης εξαγοράς από τον εκδότη με τη συμπλήρωση 5ετίας.
(ζ) Την 4 Αυγούστου 2010 έληξαν και αποπληρώθηκαν δανειακοί τίτλοι κυμαινόμενου επιτοκίου της Τράπεζας, αξίας €500 εκατ. έκδοσης Αυγούστου 2008.
(η) Κατά τη διάρκεια του 2010, η Τράπεζα προέβη σε απόκτηση προνομιούχων τίτλων σε κυκλοφορία συνολικής ονομαστικής αξίας €47,9 εκατ. των σειρών A, B και D, GBP 51,1 εκατ. της σειράς E και 
USD 4,0 εκατ. της σειράς C.
(θ) Τον Οκτώβριο του 2010, με την από 10 Σεπτεμβρίου 2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας, αυξήθηκε ως εξής: (i) Με την έκδοση 121.408.315 νέων κοινών 
μετοχών ονομαστικής αξίας €5,0 η κάθε μία και τιμή διάθεσης €5,2 η κάθε μία. Από την έκδοση των νέων μετοχών ύψους €631.323 χιλ., ποσό ύψους €607.041 χιλ. εμφανίστηκε στο λογαριασμό 
«Μετοχικό κεφάλαιο», ενώ το υπόλοιπο €24.282 χιλ. πιστώθηκε στο λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». (ii) Με την έκδοση 227.640.590 μετατρέψιμων άτοκων ομολογιών σε 
227.640.590 νέες κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας €5,0 η κάθε μία και τιμή διάθεσης €5,2 η κάθε μία, οι οποίες μετατράπηκαν σε κοινές μετοχές εντός 7 ημερών.  Από την έκδοση αντλήθηκαν 
κεφάλαια ύψους  €1.183.731 χιλ., εκ των οποίων ποσό ύψους €1.138.203 χιλ. εμφανίστηκε στο λογαριασμό «Μετοχικό κεφάλαιο», ενώ το υπόλοιπο €45.528 χιλ. πιστώθηκε στο λογαριασμό «Διαφορά 
από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου παραπέμπουμε στη σημείωση 38 των οικονομικών καταστάσεων.
(ι) Την 21 Σεπτεμβρίου 2010, η NBG Finance Plc, 100% θυγατρική της Τράπεζας, προέβη σε έκδοση Τίτλων Σταθερού Επιτοκίου συνολικής ονομαστικής αξίας €80 εκατ. με την εγγύηση της Τράπεζας και 
λήξης 22 Φεβρουαρίου 2012. Επιπλέον, την 21 Σεπτεμβρίου 2010, η NBG Finance Plc προέβη στην πλήρη επαναγορά Τίτλων εκδόσεως της, Σταθερού Επιτοκίου, συνολικής ονομαστικής αξίας RON 355 
εκατ., εκ των οποίων τίτλων ονοματικής αξίας RON 15 εκατ. κατείχε η Τράπεζα. 
( ) Τ 26 Ν β ί 2010 έ Γ ή Σ έλ ό Τ ά ζ έ ξ ά ό Τ ά ζ 70 000 000 ύ ώ Ν 3723/2008 Ελλ ύ
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ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Θ. ΡΑΠΑΝΟΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Κ. ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ
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ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Σ. ΤΑΜΒΑΚΑΚΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
O ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Αθήνα,  23  Μαρτίου 2011

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ

β) με τη μέθοδο της καθαρής θέσης: Η εταιρεία ΑΚΤΩΡ Facility Management A.E. ενσωματώθηκε για πρώτη φορά στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου
2010. Από τις εταιρείες που περιλαμβάνονταν στην ενοποίηση της 31 Δεκεμβρίου 2009 δεν περιλαμβάνονται πλέον οι εταιρείες ΛΑΡΚΟ Α.Ε. και η ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΓΑ λόγω αναταξινόμησής τους από τις
«Συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις» στα «Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα προς πώληση».
γ) Δεν υπάρχουν εταιρείες που δεν περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.
δ) Δεν υφίσταται περίπτωση μεταβολής της μεθόδου ενσωμάτωσης εταιρείας ή κοινοπραξίας σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.
8) Στην κατάσταση Συνολικών Εσόδων τα ποσά και η φύση των «Λοιπών συνολικών εσόδων περιόδου μετά από φόρους» για την τρέχουσα περίοδο, αφορούν σε αποτίμηση χαρτοφυλακίου
επενδύσεων διαθέσιμων προς πώληση ποσού €(829,5) εκατ., συναλλαγματικές διαφορές ποσού €97,4 εκατ., αντιστάθμιση κινδύνων καθαρής επένδυσης ποσού €(164,5) εκατ. και αντιστάθμιση
κινδύνων ταμειακών ροών ποσού €(10,2) εκατ. για τον Όμιλο, ενώ τα αντίστοιχα ποσά για την Τράπεζα (εξαιρουμένων της αντιστάθμισης κινδύνων καθαρής επένδυσης και ταμειακών ροών που είναι
μηδενικά) είναι €(761,7) εκατ. και €0,2 εκατ.

(ια) Την 26 Νοεμβρίου 2010, η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας ενέκρινε την εξαγορά από την Τράπεζα των 70.000.000 προνομιούχων μετοχών Ν. 3723/2008 του Ελληνικού 
Δημοσίου, συνολικής ονομαστικής αξίας €350 εκατ. έναντι μετρητών, υπό την προϋπόθεση λήψης των λοιπών κατά νόμο εγκρίσεων, και παρείχε τις σχετικές εξουσιοδοτήσεις.
(ιβ) Την 2 Δεκεμβρίου 2010, η Finansbank άντλησε δάνειο ύψους USD 333 εκατ. και €352 εκατ., διάρκειας ενός έτους .
11) Ορισμένα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων της 31 Δεκεμβρίου 2009 αναταξινομήθηκαν ώστε να είναι συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα της 31 Δεκεμβρίου 2010. Η αναταξινόμηση αυτή δεν είχε
επίδραση στα αποτελέσματα και στην καθαρή θέση των συγκριτικών και ήδη δημοσιοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου και της Τράπεζας. Το 2010, ο Όμιλος και η Τράπεζα
αναταξινόμησαν ομόλογα από το «Χαρτοφυλάκιο επενδύσεων ‐ διαθέσιμο προς πώληση» και το «Εμπορικό χαρτοφυλάκιο» στο «Χαρτοφυλάκιο επενδύσεων – διακρατούμενο μέχρι τη λήξη» και
«Χαρτοφυλάκιο επενδύσεων – Δάνεια και απαιτήσεις» και από το «Εμπορικό χαρτοφυλάκιο» στο «Χαρτοφυλάκιο επενδύσεων ‐ διαθέσιμο προς πώληση».
Σχετική αναφορά για τις αναταξινομήσεις παρατίθεται στη Σημείωση 51 των οικονομικών καταστάσεων της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2010.


