Αθήνα, 2 Ιουλίου 2015
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις του
Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
για την περίοδο που έληξε την 31η Μαρτίου 2015
Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), δημοσιοποίησε σήμερα την
τριμηνιαία οικονομική κατάσταση για την περίοδο που έληξε την 31η Μαρτίου 2015.
Τα κυριότερα σημεία των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων είναι τα εξής:
Α. Χρηματοοικονομικά στοιχεία του Ταμείου:
 Έσοδα από τόκους: Κατά το πρώτο τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2015
τα έσοδα από τόκους ανήλθαν σε € 9,3εκ. έναντι € 18,9εκ. την αντίστοιχη
περίοδο του 2014. Η μείωση των εσόδων από τόκους οφείλεται στην
επιστροφή των ομολόγων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοοικονομικής
Σταθερότητας (ΕΤΧΣ) στις 27 Φεβρουαρίου 2015. Τα έσοδα από τόκους το
2015, εκτός από τα κουπόνια των ομολόγων του ΕΤΧΣ, περιλαμβάνουν τα
δεδουλευμένα έσοδα από το λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης που τηρείται
στην Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) τα οποία ανήλθαν στα € 258χιλ.
 Οι δαπάνες προσωπικού: Κατά το πρώτο τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου
2015 οι δαπάνες προσωπικού ανήλθαν στα € 838χιλ. έναντι € 654χιλ. την
αντίστοιχη περίοδο του 2014. Η αύξηση αυτή οφείλεται στην αύξηση του
αριθμού του προσωπικού. Ο μέσος όρος του απασχολούμενου προσωπικού
για την περίοδο που έληξε την 31 Μαρτίου 2015 ήταν 32, ενώ στην αντίστοιχη
περίοδο του 2014 ήταν 23.
 Γενικά διοικητικά και λοιπά λειτουργικά έξοδα: Κατά το πρώτο τρίμηνο που
έληξε στις 31 Μαρτίου 2015 τα λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν στα € 528χιλ.
έναντι € 797χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2014.
 Αποτέλεσμα από χρηματοοικονομικά μέσα σε εύλογη αξία μέσω
αποτελεσμάτων: Από χρηματοοικονομικά μέσα σε εύλογη αξία μέσω
αποτελεσμάτων προέκυψε ζημία € 4,426 εκ. έναντι κέρδους € 1,428 εκ. την
αντίστοιχη περίοδο του 2014. Το αποτέλεσμα για το πρώτο τρίμηνο του 2015
αφορά α) στο αποτέλεσμα από την αποτίμηση των συμμετοχών του Ταμείου
στις συστημικές τράπεζες και στην πώληση των μετοχών λόγω της εξάσκησης
των δικαιωμάτων αγοράς (πρώτο τρίμηνο 2015: ζημία € 5,058εκ. έναντι
πρώτο τρίμηνο 2014: κέρδους € 2,503εκ.) και β) στο αποτέλεσμα από την
αποτίμηση των δικαιωμάτων αγοράς (πρώτο τρίμηνο 2015: κέρδους € 632εκ.
έναντι πρώτο τρίμηνο 2014: ζημίας € 1,075εκ.).
 Εφάπαξ έξοδο: Το εφάπαξ έξοδο αφορά στην αμοιβή προεγγραφής ποσού
€ 555,6εκ. η οποία πληρώθηκε το Δεκέμβριο του 2012 από τις συστημικές
τράπεζες οι οποίες έχουν λάβει κεφαλαιακή ενίσχυση από το ΤΧΣ. Στις 19
Μαρτίου 2015, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν.4320/2015, το ΤΧΣ απέδωσε το










ποσό αυτό στην Ελληνική Κυβέρνηση, συμπεριλαμβανομένων και των
δεδουλευμένων τόκων οι οποίοι ανήλθαν συνολικά στα € 555,9εκ.
Μετρητά και διαθέσιμα σε τράπεζες: Την 31 Μαρτίου 2015 τα ταμειακά
διαθέσιμα ανέρχονταν στα € 344εκ. έναντι € 670εκ. στις 31 Δεκεμβρίου 2014.
Η κίνηση του ταμειακών διαθεσίμων στην τρίμηνη περίοδο που έληξε την 31
Μαρτίου 2015 αφορά σε εισροές ποσού € 231εκ. και εκροές ποσού € 557εκ.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 άρθρο 3 του Ν.3864/2010, όπως
τροποποιήθηκε από το άρθρο 35 του Ν.4320/2015, το Ταμείο υποχρεούταν να
μεταφέρει το 90% των διαθέσιμων μετρητών ύψους € 309,4εκ. σε λογαριασμό
διαχείρισης της ΤτΕ.
Επενδυτικοί τίτλοι: Σε συνέχεια της υπουργικής απόφασης την 26η
Φεβρουαρίου 2015 (ΦΕΚ Β’ 292/26.2.2015) και σύμφωνα με την Κύρια
Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης (MFΑFA) όπως υπογράφηκε στις 15
Μαρτίου 2012 και τροποποιήθηκε σε ευθυγράμμιση με τη δήλωση του
Eurogroup της 20ης Φεβρουαρίου 2015, το ΤΧΣ προχώρησε, στις 27
Φεβρουαρίου 2015, στην επιστροφή των ομολόγων του ΕΤΧΣ ονομαστικής
αξίας € 10,9 δισ.
Χρηματοοικονομικά μέσα σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων: Την 31η
Μαρτίου 2015 η αγοραία αξία του μετοχικού χαρτοφυλακίου του Ταμείου
στις τέσσερις συστημικές τράπεζες ανήλθε στα € 6,6 δισ. έναντι € 11,6 δισ. στις
31 Δεκεμβρίου 2014. Στις 26 Ιουνίου 2015 η αγοραία αξία αυξήθηκε στα € 7,5
δισ.
Απαιτήσεις από τράπεζες υπό εκκαθάριση: Την 31η Μαρτίου 2015 οι
απαιτήσεις ανήλθαν στα € 2.334 εκ.
Κεφάλαιο: Σε συνέχεια της επιστροφής των ομολόγων του ΕΤΧΣ στις 27
Φεβρουαρίου 2015, το ΤΧΣ προχώρησε σε μείωση του καταβληθέντος
κεφαλαίου του κατά € 10,9 δισ. Στις 31 Μαρτίου 2015 το κεφάλαιο του ΤΧΣ
ανερχόταν στα € 38.8 δισ.

Β. Σημαντικά γεγονότα το 2015 ανά συστημική τράπεζα
Alpha Bank:
 Τον Φεβρουάριο του 2015, το ΤΧΣ παρείχε τη συγκατάθεσή του στο ΔΣ της
Alpha να προχωρήσει τις διαδικασίες για τη συγχώνευση μέσω απορρόφησης
της Diners Club Ελλάδος με την Τράπεζα, η οποία ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο
του 2015.
 Τον Ιούνιο του 2015 πραγματοποιήθηκε η τέταρτη εξάσκηση των δικαιωμάτων
αγοράς της Alpha. Εξασκήθηκαν 13.800 warrants, ανταλλάχτηκαν 102.239
μετοχές και το Ταμείο έλαβε € 49.034. Κατόπιν της εξάσκησης των warrants, το
ποσοστό συμμετοχής του ΤΧΣ στην Alpha παρέμεινε στο 66,2%.
Eurobank:
 Τον Φεβρουάριο του 2015, το ΤΧΣ παρείχε τη συγκατάθεσή του στο ΔΣ της
Eurobank να προχωρήσει σε διοικητικές αλλαγές μετά τις παραιτήσεις του
Προέδρου του Δ.Σ., κ. Παναγιώτη Θωμόπουλου και του Διευθύνοντος
Συμβούλου, κ. Χρήστου Μεγάλου. Το Δ.Σ. αποφάσισε να εκλέξει τον

κ. Νικόλαο Καραμούζη ως Πρόεδρο και τον κ. Φωκίωνα Καραβία ως
Διευθύνοντα Σύμβουλο.
Εθνική Τράπεζα:
 Τον Ιανουάριο του 2015, το ΤΧΣ παρείχε τη συγκατάθεσή του στο Δ.Σ. της ΕΤΕ
να προχωρήσει στην ανάστροφη συγχώνευση της Πανγαία ΑΕΕΑΠ με την MIG
ΑΕΕΑΠ. Η Πανγαία ΑΕΕΑΠ κατέχει το 96,94% του μετοχικού κεφαλαίου και των
δικαιωμάτων ψήφου της MIG ΑΕΕΑΠ. Η προτεινόμενη συγχώνευση έχει
προταθεί να πραγματοποιηθεί μέσω της ενοποίησης των στοιχείων
ενεργητικού και παθητικού των ανωτέρω εταιριών.
 Τον Μάρτιο του 2015, το ΤΧΣ παρείχε τη συγκατάθεσή του στο Δ.Σ. της Εθνικής
Τράπεζας να προχωρήσει σε διοικητικές αλλαγές μετά τις παραιτήσεις του
Προέδρου του Δ.Σ., κ. Γεώργιου Ζανιά και του Διευθύνοντος Συμβούλου,
κ. Αλέξανδρου Τουρκολιά. Το ΔΣ αποφάσισε να εκλέξει την κα. Λούκα Κατσέλη
ως Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τον κ. Λεωνίδα Φραγκιαδάκη ως
Διευθύνοντα Σύμβουλο.
Τράπεζα Πειραιώς:
 Τον Απρίλιο του 2015, η ΤτΕ ανακοίνωσε την απόφασή της, στο πλαίσιο των
διαδικασιών εξυγίανσης που προβλέπει ο Ν.4261/2014, να μεταφέρει τα
στοιχεία ενεργητικού και παθητικού της Πανελλήνιας Τράπεζας στην Πειραιώς
μετά από πρόταση της τελευταίας, που έλαβε την έγκριση του ΤΧΣ.
 Τον Ιούνιο του 2015 το ΤΧΣ παρείχε τη συγκατάθεσή του στην Πειραιώς να
διαθέσει τη συμμετοχή της στην Πειραιώς Αιγύπτου, θυγατρική της στην
Αίγυπτο, στην Al Ahli Bank του Κουβέιτ.
Για την πλήρη έκθεση των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων του Ταμείου
επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο: "Τριμηνιαία Οικονομική Κατάσταση για την
περίοδο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2015.”
- ΤΕΛΟΣ Για το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ)

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (TΧΣ) συστάθηκε με το Ν.3864/2010 ως ΝΠΙΔ. Δεν ανήκει
στο δημόσιο τομέα και διαθέτει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια. Σκοπός του ΤΧΣ είναι η
συνεισφορά στη διατήρηση της σταθερότητας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, προς χάριν του
δημοσίου συμφέροντος. Το ΤΧΣ ενεργεί σε συμμόρφωση με τις δεσμεύσεις της Ελληνικής Δημοκρατίας
που απορρέουν από το νόμο 4046/2012 (Α’ 28).
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με:

κα. Τόνια Πέτροβιτς
Τηλέφωνο: 215-5606980
Email: tpetrovits@hfsf.gr

