USB BANK PLC
ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ
31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
Στις 24 Φεβρουαρίου 2014 το Διοικητικό Συμβούλιο της USB Bank Plc (η “Τράπεζα”) εξέτασε
και ενέκρινε τη μη ελεγμένη ένδειξη αποτελέσματος της Τράπεζας για το έτος που έληξε στις 31
Δεκεμβρίου 2013.
Το περιβάλλον:
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας σημείωσε ότι η περίοδος που διανύουμε χαρακτηρίζεται
από πρωτόγνωρες εξελίξεις στο χρηματοπιστωτικό τομέα και στην οικονομία γενικότερα ειδικά
μετά τις εξελίξεις που ακολούθησαν το Eurogroup στις 25 Μαρτίου 2013. Η αβέβαιη οικονομική
κατάσταση στην Κύπρο λόγω της επιβολής των περιοριστικών μέτρων στις τραπεζικές
συναλλαγές, οι νέοι αυστηροί τραπεζικοί κανονισμοί και η έντονη οικονομική ύφεση είναι οι
σημαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν τις εργασίες και τα οικονομικά αποτελέσματα όλων
των τραπεζικών ιδρυμάτων στην Κύπρο καθώς και της Τράπεζας.
Η Ρευστότητα:
Παρά αυτό το λειτουργικό περιβάλλον η Τράπεζα διατηρεί υγιή επίπεδα ρευστότητας με:
- το δείκτη μεικτών χορηγήσεων έναντι καταθέσεων να ανέρχεται στο 84%,
- το δείκτη ρευστών διαθεσίμων σε Ευρώ να ανέρχεται στο 26% ενώ ο ελάχιστος δείκτης
ανέρχεται στο 20%,
- το δείκτη ρευστών διαθεσίμων σε ξένα νομίσματα να ανέρχεται στο 96% ενώ ο
ελάχιστος δείκτης ανέρχεται στο 70% και
- μηδενική χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ή από άλλο τρίτο
μέρος.
Το λειτουργικό κέρδος:
Ανεξαρτήτως του οικονομικού περιβάλλοντος και των περιοριστικών μέτρων στη διενέργεια των
τραπεζικών συναλλαγών τόσο εγχώρια όσο και διεθνώς που ως αποτέλεσμα είχε την μείωση
στον κύκλο εργασιών της Τράπεζας κατά 6%, το λειτουργικό κέρδος της Τράπεζας
παρουσιάζεται σημαντικά αυξημένο κατά 79% για το έτος 2013 και ανέρχεται σε €8,6 εκατ. σε
σχέση με €4,8 εκατ. για την αντίστοιχη περσινή χρονιά:
- Τα έσοδα από τόκους παρουσιάζουν μείωση της τάξεως του 5% σε σχέση με την
αντίστοιχη περσινή χρονιά και ανήλθαν σε €40,9 εκατ. σε σχέση με €43 εκατ. το 2012. Η
μείωση προήλθε κυρίως λόγω της μείωσης των εσόδων από επενδύσεις των ρευστών
και διαθεσίμων της Τράπεζας λόγω των χαμηλότερων αποδόσεων κατά τη διάρκεια της
χρονιάς λόγω της πιο συντηρητικής πολιτικής που ακολουθήθηκε.
- Τα έξοδα από τόκους ανήλθαν σε €18,4 εκατ. κατά το 2013 σε σχέση με €24,6 εκατ. το
2012 παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως του 25% λόγω της μείωσης του κόστους
καταθέσεων αλλά και σε λιγότερο βαθμό της μείωσης των καταθέσεων πελατών που
επηρεάζονται από τα περιοριστικά μέτρα και ανήλθαν σε €590 εκατ. σε σχέση με €657
εκατ. το τέλος του 2012.
- Ως αποτέλεσμα των πιο πάνω τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε €22,5 εκατ. σε
σχέση με €18,4 εκατ. την αντίστοιχη περσινή χρονιά.
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Τα καθαρά έσοδα από δικαιώματα και προμήθειες λόγω της μείωσης του κύκλου
εργασιών και των περιοριστικών μέτρων παρουσίασαν μείωση 17% και ανήλθαν σε €3,3
εκατ. σε σχέση με €4 εκατ. την περσινή χρονιά.
Το κόστος προσωπικού που αποτελεί το 69% των συνολικών εξόδων της Τράπεζας
παρουσιάζει μείωση της τάξεως του 7% σε σχέση με το 2012 λόγω της αναγνώρισης
κατά την περσινή χρονιά της λογιστικής ζημιάς του ωφελήματος αφυπηρέτησης μετά την
απόφαση για αντικατάσταση του σχεδίου καθορισμένου ωφελήματος με σχέδιο
καθορισμένων εισφορών το Δεκέμβριο του 2011.
Τα υπόλοιπα λειτουργικά έξοδα παρουσιάζουν αύξηση της τάξεως του 8% σε σχέση με
τη περσινή περίοδο λόγω των αυξημένων δαπανών για υποστήριξη των εργασιών της
Τράπεζας σε ένα πολύ δύσκολα λειτουργικό περιβάλλον.

Μη λειτουργικές ζημιές και προβλέψεις:
-

-

-

Τον Οκτώβριο του 2013 η Τράπεζα μετέφερε ζημιά ύψους €1,6 εκατ. από το
αποθεματικό επανεκτίμησης επενδύσεων στη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων
λόγω ρευστοποίησης ομολόγου που ήταν ταξινομημένο στην κατηγορία “Επενδύσεις
διαθέσιμες προς πώληση” και ως αποτέλεσμα η Τράπεζα δεν έχει οποιαδήποτε έκθεση
στην Ελλάδα ή σε το τραπεζικό σύστημα της Κύπρου.
Επιπλέον, ζημιά ύψους €2,2 εκατ. αναγνωρίστηκε από επανεκτίμηση επενδύσεων σε
ακίνητα που αποκτήθηκαν από την Τράπεζα στα πλαίσια διακανονισμού χρεών και
παρουσιάζονται κατά την ημερομηνία αναφοράς στην εκτιμημένη εύλογη αξία τους.
Λόγω:
o της συνεχιζόμενης οικονομικής ύφεσης,
o της συνεχιζόμενης μείωσης της αξίας των ακινήτων,
o των νέων κανονισμών της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου σχετικά με την
ταξινόμηση των δανείων και της μεθοδολογίας των προβλέψεων,
και λόγω των συνεπακόλουθων δυσκολιών αποπληρωμής που αντιμετωπίζουν οι
πελάτες, οι προβλέψεις για απομείωση δανείων και χορηγήσεων παρουσιάζονται
σημαντικά αυξημένες και ανήλθαν σε €19,7 εκατ. σε σχέση με €3,7 εκατ. την αντίστοιχη
περσινή χρονιά.

Καθαρές Ζημιές για το έτος 2013:
Ως αποτέλεσμα των πιο πάνω, η ζημιά για το έτος 2013 ανέρχεται σε €15,9 εκατ. σε σχέση με
ζημιές της τάξεως των €824 χιλ. για την περσινή χρονιά.
Μελλοντικές εκτιμήσεις:
Οι απαιτήσεις του νέου οικονομικού περιβάλλοντος απαιτούν συνετή διαχείριση και θωράκιση
της κεφαλαιακής βάσης. Ως συνέπεια, πρωταρχικοί στόχοι για την Τράπεζα είναι η
αποτελεσματική διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου και η διατήρηση επαρκών κεφαλαίων και
ικανοποιητικών επιπέδων ρευστότητας.
Για το σκοπό αυτό η μητρική εταιρεία BLC Bank SAL έδειξε έμπρακτα πριν το τέλος του 2013
τη συνεχιζόμενη στήριξη της στη Τράπεζα μέσω κατάθεσης €20 εκατ. σε λογαριασμό “escrow”
ως αμετάκλητη δέσμευση για την κάλυψη κεφαλαιακών αναγκών. Ως αποτέλεσμα ο Δείκτης
Βασικών Κυρίων Ιδίων Κεφαλαίων ανέρχεται σε 10,2% και ο Δείκτης Συνολικών Ιδίων
Κεφαλαίων σε 13,04% επιτρέποντας την επιπλέον ανάπτυξη της Τράπεζας.
Για το λόγω αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας αποφάσισε να προτείνει την έκδοση
€20 εκατ. συνήθων μετοχών.
24 Φεβρουαρίου 2014
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Βασικά Οικονομικά Στοιχεία:

2013
€000
44.807

2012
€000
47.733

8.649

4.762

(3.760)

(713)

4.889

4.049

(14.774)
-

385
(504)

Ζημιές κατά μετοχή (σεντ)

(171)
(15.873)
(16,0)

(290)
(824)
(1,2)

Καταθέσεις πελατών
Δάνεια και άλλες χορηγήσεις σε πελάτες (μεικτές)

589.677
497.338

657.121
489.267

Κύκλος εργασιών
Κέρδη πριν από τις προβλέψεις δανείων και χορηγήσεων
και επανεκτιμήσεις επενδύσεων και ακινήτων
Ζημιά από πώληση και επανεκτίμηση επενδύσεων και
ακινήτων
Κέρδη πριν από τις προβλέψεις για απομείωση δανείων και
χορηγήσεων
(Ζημιές)/κέρδη μετά τις προβλέψεις για απομείωση δανείων
και χορηγήσεων
Προβλέψεις για απομείωση ομολόγων ελληνικού δημοσίου
Προβλέψεις για απομείωση επενδύσεων διαθεσίμων προς
πώληση
Ζημιές έτους μετά τη φορολογία

Σημειώσεις:
1. Ο έλεγχος της Τράπεζας από τους εξωτερικούς ελεγκτές για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 δεν έχει
ολοκληρωθεί ακόμη.
Τα Ενδεικτικά Αποτελέσματα έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
(ΔΠΧΑ) όπως υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της
Κύπρου, Κεφ.113 καθώς επίσης και βάση των Περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων και
Κανονισμών.
Τα Ενδεικτικά Αποτελέσματα ετοιμάστηκαν με βάση τις ίδιες λογιστικές αρχές που εφαρμόστηκαν για την
κατάρτιση των ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων για το έτος 2012, εκτός από την υιοθέτηση των νέων και
αναθεωρημένων ΔΠΧΑ και Διερμηνειών με ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2013. Η υιοθέτηση των νέων και
αναθεωρημένων ΔΠΧΑ και Διερμηνειών δεν είχε ουσιώδη επίδραση στα Ενδεικτικά Αποτελέσματα.
2. Η κυριότερη δραστηριότητα της Τράπεζας είναι η παροχή τραπεζικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και
διεξάγεται στην Κύπρο.
3. Τα Ενδεικτικά Αποτελέσματα και η Επεξηγηματική Κατάσταση για την Ένδειξη Αποτελέσματος για το έτος που
έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 θα δημοσιευθούν σε εφημερίδα παγκύπριας εμβέλειας, την Τετάρτη 26
Φεβρουαρίου 2014. Επίσης, αντίγραφα των πιο πάνω θα βρίσκονται στη διάθεση των μετόχων της Τράπεζας στο
ος
εγγεγραμμένο γραφείο της Τράπεζας Λεωφ. Διγενή Ακρίτα 83, 5 όροφος 1070 Λευκωσία, και στην ιστοσελίδα
της Τράπεζας www.usbbank.com.cy στην ενότητα Σχέσεις Επενδυτών/Ιnvestor Relations.
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