Χαιρετισμός Προέδρου

Αγαπητοί μέτοχοι και πελάτες,
Κατά το έτος 2013 η Κυπριακή οικονομία υπέστη πρωτοφανείς εξελίξεις ειδικά μετά τα γεγονότα που ακολούθησαν
τον Μάρτιο του 2013 και μετά τη συμφωνία χρηματοοικονομικής στήριξης που υπογράφηκε με την Τρόικα.
Αυτές οι αποφάσεις υπονόμευσαν την αξιοπιστία του τραπεζικού συστήματος στην ολότητα του, πάγωσαν τον
πιστωτικό-οικονομικό κύκλο, και κατέστησαν αναγκαία την επιβολή περιορισμών στη διακίνηση κεφαλαίου.
Παρά την μεγάλη ύφεση κατά το 2013 με αύξηση της ανεργίας και αντίστοιχων μισθολογικών προσαρμογών, η
USB Bank διατήρησε υγιή επίπεδα ρευστότητας με το δείκτη ρευστών διαθεσίμων σε Ευρώ να ανέρχεται στο
26% και το δείκτη ρευστών διαθεσίμων σε ξένα νομίσματα να ανέρχεται στο 96% σε σχέση με τους ελάχιστους
εποπτικούς δείκτες του 20% και 70% αντίστοιχα.
Τον Δεκέμβριο του 2013 η μητρική εταιρεία, BLC Bank SAL, δεσμεύτηκε αμετάκλητα να αναλάβει πλήρως την
κάλυψη οποιασδήποτε προτεινόμενης αύξησης κεφαλαίου έτσι ώστε η Τράπεζα να είναι σε θέση να συμμορφωθεί
άμεσα με τις απαιτήσεις των Εποπτικών Αρχών και να διατηρεί ικανοποιητικούς δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας
και προς το σκοπό αυτό είχε καταθέσει €20 εκατ. σε δεσμευμένο λογαριασμό (escrow) επιδεικνύοντας τη
συνεχή υποστήριξη της προς την Τράπεζα. Ως αποτέλεσμα στις 31 Δεκεμβρίου 2013, η Τράπεζα είχε δείκτη
κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων (Core Tier 1) στο 10,2% και συμμορφώθηκε με την ελάχιστη απαίτηση για τον
δείκτη κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων, που καθορίζεται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου στο 9%, ενώ ο
δείκτης συνολικών ιδίων κεφαλαίων ήταν στο 13,04%.
Σε ένα πολύ δύσκολο οικονομικό περιβάλλον και μέσα στο πλαίσιο των περιοριστικών μέτρων στη διενέργεια
των τραπεζικών συναλλαγών, το λειτουργικό κέρδος της Τράπεζας παρουσιάζεται σημαντικά αυξημένο κατά
82% σε σχέση με το έτος 2012 και ανέρχεται σε €8,6 εκατ. Λόγω της συνεχιζόμενης οικονομικής ύφεσης, της
συνεχιζόμενης μείωσης της αξίας των ακινήτων, 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 ως αποτέλεσμα η ζημιά για το έτος 2013 ανέρχεται σε €15,9 εκατ.
που καλύφθηκε πλήρως από την πιο πάνω αύξηση κεφαλαίου των €20 εκατ.
Οι προοπτικές για το 2014 παραμένουν δύσκολες καθώς η οικονομία θα συνεχίσει να αντιμετωπίζει προκλήσεις,
όμως η εφαρμογή του προγράμματος συνεχίζεται απρόσκοπτα και η ύφεση πιθανότατα θα τελειώσει μέσα στο
2015. Οι μακροοικονομικές επιδόσεις για το έτος 2013 ήταν καλύτερες από ότι αρχικά αναμενόταν καθώς η
οικονομία παρουσιάστηκε περισσότερο ανθεκτική και σημαντικά πιο ευέλικτη. Οι δημοσιονομικές επιδόσεις ήταν
επίσης καλύτερες από ότι αρχικά αναμενόταν και οι δημοσιονομικοί στόχοι του προγράμματος ξεπεράστηκαν.
Μέσα σε αυτή την οικονομική αναταραχή η ικανοποίηση των αναγκών των πελατών μας γίνεται όλο και πιο
προκλητική. Στη USB Bank προσαρμοζόμαστε στις νέες καταστάσεις εστιάζοντας στην τεχνολογία, την καινοτομία
και στο ανθρώπινο δυναμικό για την κάλυψη των αναγκών των πελατών μας και της κοινωνίας. Παραμένουμε
προσηλωμένοι στις αρχές μας, της διαφάνειας, της αξιοπιστίας, της ακεραιότητας και του επαγγελματισμού.
Καταλήγοντας, θα ήθελα να εκφράσω την ειλικρινή εκτίμησή μου σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
για την παραγωγική συνεργασία τους και ευχαριστώ θερμά τους συνεργάτες και τους πελάτες μας για τη συνεχή
εμπιστοσύνη τους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Διεύθυνση και το προσωπικό της Τράπεζας για την αφοσίωση,
τη σκληρή δουλειά και τη δέσμευσή τους στους στόχους του Ομίλου.

Maurice Sehnaoui
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