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ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2008
Στις 26 Φεβρουαρίου 2009 το Διοικητικό Συμβούλιο της USB Bank Plc εξέτασε και
ενέκρινε τη μη ελεγμένη ένδειξη αποτελέσματος της Τράπεζας για το οικονομικό έτος
που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008.

Κύκλος εργασιών
Κέρδη πριν από τις προβλέψεις
Κέρδη πριν τη φορολογία
Κέρδη μετά τη φορολογία
Κέρδη ανά μετοχή (σεντ)
Καταθέσεις πελατών
Συνολικές Χορηγήσεις σε πελάτες
Ίδια κεφάλαια

2008
€
30.803.865
2.252.132
536.401
536.401
3,5

2007
€
37.021.416
9.338.512
7.818.245
7.823.051
51,7

448.362.274
357.939.158
30.982.012

403.019.849
264.509.997
29.393.093

Επεξηγηματική Κατάσταση
Η Τράπεζα, παρά τη διεθνή οικονομική κρίση, το συνεχιζόμενο κλίμα αβεβαιότητας που
επικρατεί στις διεθνείς αγορές και το έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον στην Κύπρο για
προσέλκυση καταθέσεων, διατήρησε τη ρευστότητα της σε ψηλά επίπεδα με το δείκτη
χορηγήσεων έναντι καταθέσεων να ανέρχεται στο 80% και το δείκτη κεφαλαιουχικής
επάρκειας με βάση τις απαιτήσεις της Βασιλείας ΙΙ στο 12.64%.
Οι καταθέσεις πελατών στις 31 Δεκεμβρίου 2008 ανήλθαν σε €448,4 εκατ. σημειώνοντας
αύξηση ύψους 11% σε σχέση με τις 31 Δεκεμβρίου 2007 ενώ παράλληλα η πιστωτική
δραστηριότητα της Τράπεζας παρουσίασε σημαντική αύξηση της τάξεως του 35%
φθάνοντας σε €357,9 εκατ. το τέλος του 2008 σε σύγκριση με €264,5 εκατ. το τέλος του
2007.
Τα ίδια κεφάλαια στις 31 Δεκεμβρίου 2008 ανήλθαν σε €31 εκατ. σε σύγκριση με €29,4
εκατ. τις 31 Δεκεμβρίου 2007.
Ο κύκλος εργασιών για το έτος 2008 ανήλθε σε €30,8 εκατ. σε σύγκριση με €37,0 εκατ.
το 2007.
Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε €11,2 εκατ. σε σχέση με €17,6 εκατ. το 2007.
Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στη μειωμένη σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος
ανάκτηση τόκων που προηγουμένως είχαν ανασταλεί από τα αποτελέσματα της
Τράπεζας καθώς και στις συνεχείς μειώσεις κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2008 του
ελάχιστου επιτοκίου προσφοράς για τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Repo Rate).
Παρά τον έντονο ανταγωνισμό για την προσέλκυση καταθέσεων τα έξοδα από τόκους
σημείωσαν οριακή αύξηση της τάξεως του 3% σε σχέση με το 2007 και ανήλθαν σε
€15,4 εκατ.

Λόγω κυρίως της απώλειας εισοδημάτων από την υιοθέτηση των Ευρώ σαν εθνικό
νόμισμα, το σύνολο των άλλων εσόδων για το έτος παρουσίασε μείωση της τάξεως του
7% και ανήλθε σε €3,8 εκατ. σε σύγκριση με €4,1 εκατ. το 2007.
Το σύνολο των λειτουργικών εξόδων παρουσίασε μικρή αύξηση της τάξεως του 3% και
ανήλθε σε €12,7 εκατ. Οι δαπάνες προσωπικού που αποτελούν το 66% των πιο πάνω
εξόδων παρουσίασαν αύξηση ύψους 9% λόγω της εφαρμογής των προνοιών της
συλλογικής σύμβασης εργασίας ενώ οι λοιπές δαπάνες παρουσίασαν μείωση 6% και
ανήλθαν σε €4,4 εκατ. για το έτος σαν αποτέλεσμα των προσπαθειών συγκράτησης των
κόστων.
Ως αποτέλεσμα των πιο πάνω, τα κέρδη της Τράπεζας πριν από τις προβλέψεις
ανήλθαν σε €2,3 σε σύγκριση με €9,3 εκατ. για το έτος 2007.
Οι προβλέψεις για απομείωση στην αξία των χορηγήσεων για το έτος ανήλθαν σε €1,7
εκατ. σε σύγκριση με €1,5 εκατ. το 2007 παρά το αρνητικό κλίμα που επικρατεί στη
διεθνή οικονομία και αγορές και σαν αποτέλεσμα της συνεχής ενδυνάμωσης των
διαδικασιών παρακολούθησης και διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου.
Τα κέρδη μετά την φορολογία για το έτος 2008 ανήλθαν σε €0,5 εκατ. σε σύγκριση με
€7,8 εκατ. για το περσινό έτος.
Παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις στη διεθνή οικονομία και το χρηματοπιστωτικό
σύστημα, η Τράπεζα προβαίνει σε ενέργειες αντιστάθμισης των αρνητικών επιπτώσεων
με ιδιαίτερη έμφαση στη διατήρηση της ρευστότητας και την αποτελεσματική διαχείριση
των κινδύνων έχοντας σαν στόχο τη συνετή επέκταση των εργασιών της.

Λευκωσία, 26 Φεβρουαρίου 2009

Σημειώσεις:
1. Ο έλεγχος της Τράπεζας από τους εξωτερικούς ελεγκτές για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008
δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη.
Τα Ενδεικτικά Αποτελέσματα ετοιμάστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) όπως υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τα οποία
εφαρμόζονται για την ετοιμασία των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.
Επιπρόσθετα, τα Ενδεικτικά Αποτελέσματα ετοιμάστηκαν σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών
Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113 και των Περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων και
Κανονισμών.
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 2008 θα δημοσιευθούν σε εφημερίδες παγκύπριας κυκλοφορίας, το
Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2009. Επίσης, αντίγραφα των πιο πάνω θα βρίσκονται στη διάθεση των
μετόχων της Τράπεζας στο εγγεγραμμένο γραφείο της Τράπεζας Λεωφ. Διγενή Ακρίτα 83, 5ος όροφος
1070 Λευκωσία, και στην ιστοσελίδα της Τράπεζας www.usb.com.cy στην ενότητα Σχέσεις
Επενδυτών/Ιnvestor Relations.

