Χαιρετισμός Προέδρου

Αγαπητοί μέτοχοι και πελάτες,
Κατά το έτος 2014 και μετά από τις πρωτοφανή καταστάσεις που είχαν προηγηθεί, η κυπριακή οικονομία
αποδείχτηκε σχετικά ανθεκτική από ότι αρχικά αναμενόταν. Κατά τη στιγμή της διάσωσης η οικονομία
χαρακτηριζόταν αναπτυσσόμενη κυρίως λόγω της μεγάλης επέκτασης των τραπεζών της.
Έμφαση δίδεται από όλες τις τράπεζες για διατήρηση επαρκών επιπέδων κεφαλαίου και ρευστότητας για
να είναι σε θέση να διαχειριστούν τις πιθανές δυσμενείς επιπτώσεις που θα μπορούσαν να προκύψουν
από το παρόν επιχειρηματικό και οικονομικό περιβάλλον. Για το σκοπό αυτό η USB Bank κατά το τέλος του 2014
διατήρησε υψηλά επίπεδα ρευστότητας με το δείκτη μεικτών χορηγήσεων έναντι καταθέσεων να ανέρχεται
στο 76% και το δείκτη ρευστών διαθεσίμων σε Ευρώ να ανέρχεται στο 33% ενώ ο ελάχιστος εποπτικός δείκτης
ανέρχεται στο 20% και το δείκτη ρευστών διαθεσίμων σε ξένα νομίσματα να ανέρχεται στο 73% ενώ ο ελάχιστος
εποπτικός δείκτης ανέρχεται στο 70%. Επίσης είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η Τράπεζα είχε μηδενική
χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ή από άλλο τρίτο μέρος.
Η συνεχής υποστήριξη της μητρικής εταιρείας BLC Bank SAL επιδεικνύεται έμπρακτα για ακόμα μια φορά το
Δεκέμβριο του 2014 με την αμετάκλητη δέσμευση της να ενισχύσει τη κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας και να
υποβοηθήσει στην εξαγορά του συνολικού δανειακού κεφαλαίου της Τράπεζας στις 30 Ιουνίου 2015 και προς
το σκοπό αυτό κατάθεσε €10,2 εκατ. σε δεσμευμένο λογαριασμό (escrow). Ως αποτέλεσμα ο Δείκτης Βασικών
Κυρίων Ιδίων Κεφαλαίων ανέρχεται σε 9,6% και τηρεί τον ελάχιστο εποπτικό δείκτη της Κεντρικής Τράπεζας της
Κύπρου του 8% ενώ ο Δείκτης Συνολικών Ιδίων Κεφαλαίων ανέρχεται σε 10,2%.
Παρά τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες, η Τράπεζα αύξησε το λειτουργικό της κέρδος κατά 63% το έτος 2014
σε σχέση με το 2013 και ανέρχεται σε €12,6 εκατ. σε σχέση με €7,7 εκατ. για την αντίστοιχη περσινή χρονιά
ενώ διατήρησε το κύκλο εργασιών της στα ίδια επίπεδα.
Λόγω των υψηλών επιπέδων των μη εξυπηρετούμενων δανείων, της συνεχιζόμενης μείωσης της αξίας των
ακινήτων και λόγω των συνεπακόλουθων δυσκολιών αποπληρωμής που αντιμετωπίζουν οι πελάτες μέσα σε αυτό
το περιβάλλον ύφεσης, οι προβλέψεις για απομείωση δανείων και χορηγήσεων παρουσιάζονται αυξημένες τη
φετινή χρονιά και ανήλθαν σε €24,2 εκατ. σε σχέση με €19,7 εκατ. το έτος 2013. Ως αποτέλεσμα η καθαρή
ζημιά για το έτος 2014 ανέρχεται σε €13,1 εκατ.
Η USB Bank έθεσε σαν προτεραιότητα τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και έχει μεταφέρει
σημαντικούς πόρους στην ενεργή παρακολούθηση του χαρτοφυλακίου της και συνεργάζεται ενεργά με τους
πελάτες της Τράπεζας, προκειμένου να αναδιαρθρώσουν τα δάνεια τους με τρόπο που θα εξασφαλίσει τη
βιώσιμη εξυπηρέτηση τους υπό τις νέες συνθήκες λειτουργίας.
Η Τράπεζα αναγνωρίζει την ανάγκη για στήριξη της οικονομίας μέσω χαμηλότερου δανειακού κόστους στις
εταιρείες και στα νοικοκυριά και για το σκοπό αυτό έχει προχωρήσει σε μείωση των βασικών δανειακών επιτοκίων
της τον Μάρτιο του 2015 για να επηρεάσει θετικά την πραγματική οικονομία.
Στη USB Bank προσαρμοζόμαστε στις νέες καταστάσεις και 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
Πρόεδρος
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