USB BANK PLC
Μη Ελεγµένη Ενδιάµεση Κατάσταση ∆ιαχείρισης για τη περίοδο
1 Ιανουαρίου 2014 µέχρι 29 Απριλίου 2014
Η Ενδιάµεση Κατάσταση ∆ιαχείρισης της USB Bank Plc (η ‘Τράπεζα’) για τη περίοδο 1 Ιανουαρίου
2014 µέχρι 29 Απριλίου 2014, έχει ετοιµαστεί σύµφωνα µε τις πρόνοιες του Άρθρου 11 του περί
των Προϋποθέσεων ∆ιαφάνειας (Κινητές Αξίες προς ∆ιαπραγµάτευση σε Ρυθµιζόµενη Αγορά)
Νόµος του 2007 και 2009 (Ν.190 (Ι)/2007 & 72(Ι) 2009).
1. Περιγραφή ουσιωδών γεγονότων και συναλλαγών
Η Τράπεζα λειτουργεί σε ένα δύσκολο οικονοµικό περιβάλλον ειδικά µετά τις εξελίξεις που
ακολούθησαν το Eurogroup στις 25 Μαρτίου 2013. Στην Κύπρο, αναµένεται συνέχιση της ύφεσης
κατά το 2014 µε µέτρια πραγµατική αύξηση του ΑΕΠ και µείωση της ανεργίας κατά το 2015.
Το νέο οικονοµικό περιβάλλον απαιτεί συνετή διαχείριση. Ως αποτέλεσµα πρωταρχικοί στόχοι για
την Τράπεζα είναι η αποτελεσµατική διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου και η διατήρηση επαρκών
κεφαλαίων και ικανοποιητικών επιπέδων ρευστότητας για να διαχειριστεί τυχόν αρνητικές
συνέπειες που πιθανόν να προκύψουν από το παρόν επιχειρηµατικό και οικονοµικό περιβάλλον.
Για το λόγω αυτό, η Τράπεζα διατηρεί ικανοποιητικά επίπεδα ρευστότητας µε το δείκτη µεικτών
χορηγήσεων έναντι καταθέσεων να ανέρχεται στο 87% στις 31 Μαρτίου 2014, ικανοποιεί πλήρως
τους ελάχιστους δείκτες ρευστότητας σε ευρώ και σε ξένα νοµίσµατα όπως καθορίζονται από την
Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και δεν έχει οποιαδήποτε χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα ή άλλο τρίτο µέρος.
Σε σχέση µε το κεφάλαιο, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο σε συνεδρία που πραγµατοποιήθηκε στις 24
Φεβρουαρίου 2014 αποφάσισε όπως προβεί σε αύξηση του εκδοµένου µετοχικού κεφαλαίου της
Τράπεζας κατά €20 εκατ. για να ενδυναµώσει την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας, µε βάση την
αµετάκλητη δέσµευση της µητρικής εταιρείας, BLC Bank SAL, πριν το τέλος του 2013 για κάλυψη
οποιασδήποτε προτεινόµενης αύξησης κεφαλαίου µε την κατάθεση €20 εκατ. σε ειδικό
λογαριασµό.
Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που πραγµατοποιήθηκε στις 27 Μαρτίου 2014 εγκρίθηκε ψήφισµα
για µείωση της ονοµαστικής αξίας των µετοχών της Τράπεζας ώστε να διευκολύνει και να
παράσχει τη µεγαλύτερη δυνατή ευελιξία στην Τράπεζα για την έκδοση νέων συνήθων µετοχών.
Υπό την προϋπόθεση της έγκρισης του πιο πάνω ψηφίσµατος από το Επαρχιακό ∆ικαστήριο
Λευκωσίας εγκρίθηκε δεύτερο ειδικό ψήφισµα µε το οποίο οι µέτοχοι αποποιήθηκαν τα
προτιµησιακά τους δικαιώµατα (pre emption rights) και εξουσιοδότησε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της
Τράπεζας όπως εκδώσει και παραχωρήσει 66.666.667 νέες συνήθεις µετοχές ονοµαστικής αξίας
€0,10 η κάθε µια µε τιµή έκδοσης €0,30 η κάθε µία αποκλειστικά στην BLC Bank SAL. Οι
66.666.667 νέες συνήθεις µετοχές θα έχουν τα ίδια δικαιώµατα µε τις υφιστάµενες πλήρως
πληρωθείσες µετοχές της Τράπεζας.
Στις 31 Μαρτίου 2014 η Τράπεζα συµµορφώνεται µε τον ελάχιστο εποπτικό δείκτη κύριων βασικών
ίδιων κεφαλαίων (Core Tier 1 ratio) του 9% όπως έχει καθοριστεί από την Κεντρική Τράπεζα της
Κύπρου µε τον προκαταρτικό δείκτη των κυρίων βασικών ιδίων κεφαλαίων να ανέρχεται στο 9,5%.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής δεν υπήρξαν οποιεσδήποτε επιπρόσθετες ουσιώδεις
συναλλαγές πέραν των συνήθων εργασιών της Τράπεζας, και οι οποίες να επηρέασαν σηµαντικά
τις οικονοµικές καταστάσεις της Τράπεζας ούτε και προέκυψαν άλλα κέρδη ή ζηµιές από µη
επαναλαµβανόµενες δραστηριότητες ή δραστηριότητες εκτός των συνήθων δραστηριοτήτων της.
2. Οικονοµική κατάσταση για τη περίοδο 1 Ιανουαρίου 2014 µέχρι 31 Μαρτίου 2014
Το λειτουργικό κέρδος της Τράπεζας αυξήθηκε σηµαντικά κατά 133% από €1,5 εκατ. το πρώτο
τρίµηνο του 2013 σε €3,5 εκατ. το πρώτο τρίµηνο του 2014 παρά την οικονοµική ύφεση και τα
περιοριστικά µέτρα στη διενέργεια των τραπεζικών συναλλαγών τόσο εγχώρια όσο και διεθνώς
που επηρέασαν τον κύκλο εργασιών της Τράπεζας µε µείωση 4% µεταξύ των δύο περιόδων.
Τα καθαρά έσοδα από τόκους για την υπό εξέταση περίοδο αυξήθηκαν κατά 38% και ανήλθαν σε
€6,9 εκατ. σε σχέση µε €5 εκατ. την περσινή περίοδο.
Συγκεκριµένα, ενώ τα έσοδα από τόκους παρουσιάζουν µείωση της τάξεως του 3% σε σχέση µε
την περσινή τριµηνία και ανήλθαν σε €10,6 εκατ. για το πρώτο τρίµηνο του 2013 κυρίως λόγω των
χαµηλότερων αποδόσεων από τοποθετήσεις και επενδύσεις ως αποτέλεσµα της πιο συντηρητικής
πολιτικής που ακολουθήθηκε, τα έξοδα από τόκους της Τράπεζας για το πρώτο τρίµηνο του 2014
ανήλθαν σε €3,6 εκατ. σε σχέση µε €5,9 εκατ. για το πρώτο τρίµηνο του 2013 παρουσιάζοντας
µείωση 39% λόγω της µείωσης του κόστους καταθέσεων αλλά και λόγω των χαµηλότερων
επιπέδων στα οποία διατηρήθηκαν οι καταθέσεις κατά τη περίοδο αυτή σε σχέση µε τη περσινή
περίοδο.
Τα καθαρά έσοδα από δικαιώµατα και προµήθειες επηρεάστηκαν από τα περιοριστικά µέτρα και
παρουσίασαν µείωση κατά €0,2 εκατ. από €0,8 εκατ. την πρώτη τριµηνία του 2013 σε €0,6 εκατ.
την πρώτη τριµηνία του 2014.
Τα συνολικά έξοδα της Τράπεζας παρουσιάζουν µείωση κατά 4% κυρίως λόγω της µείωσης του
κόστους προσωπικού µετά την εφαρµογή της νέας συλλογικής σύµβασης µεταξύ της Ένωσης
Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου και του Κυπριακού Εργοδοτικού Συνδέσµου Τραπεζών που
προνοούσε µειώσεις στους µισθούς από την 1 Μαρτίου 2014 καθώς επίσης και µείωση στις
εισφορές του εργοδότη στο ταµείο προνοίας του προσωπικού που εφαρµόζεται από την 1
Ιανουαρίου 2014.
Λόγω της συνεχιζόµενης οικονοµικής ύφεσης, της συνεχιζόµενης µείωσης της αξίας των ακινήτων,
των νέων αυστηρών κανονισµών της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου σχετικά µε την ταξινόµηση
των µη εξυπηρετούµενων 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 €6,4
εκατ. για το πρώτο τρίµηνο του 2014 σε σχέση µε €2,2 εκατ. το πρώτο τρίµηνο του 2013.
Παρά την αύξηση στα λειτουργικά κέρδη κατά €2 εκατ. που ανήλθαν σε €3,5 εκατ. το πρώτο
τρίµηνο του 2014, η ζηµιά για την υπό εξέταση περίοδο λόγω της πιο πάνω αύξησης στις
προβλέψεις δανείων ανήλθε σε €3,1 εκατ. σε σχέση µε €0,9 εκατ. για την αντίστοιχη περσινή
περίοδο.

3. Μελλοντικές εκτιµήσεις
Η ∆ιοίκηση της Τράπεζας αναγνωρίζει ότι η συνθήκες ύφεσης θα συνεχίσουν και κατά το 2014 µε
περαιτέρω µείωση στις δαπάνες και αυξηµένη ανεργία και για το λόγω αυτό παρακολουθεί στενά
τις εξελίξεις που διαδραµατίζονται στην οικονοµία. Η Τράπεζα θεωρεί ότι η διαχείριση του
πιστωτικού κινδύνου αποτελεί την κύρια λειτουργία και βασικό παράγοντα για τη διασφάλιση των
εργασιών της και λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα για την αποτελεσµατική διαχείριση του.
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