USB BANK PLC
Μη Ελεγµένη Ενδιάµεση Κατάσταση ∆ιαχείρισης για τη περίοδο
1 Ιανουαρίου 2011 µέχρι 4 Μαΐου 2011
Η Ενδιάµεση Κατάσταση ∆ιαχείρισης της USB Bank Plc (η ‘Τράπεζα’) για τη περίοδο
1 Ιανουαρίου 2011 µέχρι 4 Μαΐου 2011, έχει ετοιµαστεί σύµφωνα µε τις πρόνοιες του
Άρθρου 11 του περί των Προϋποθέσεων ∆ιαφάνειας (Κινητές Αξίες προς
∆ιαπραγµάτευση σε Ρυθµιζόµενη Αγορά) Νόµος του 2007 (Ν.190 (Ι)/2007).
1. Περιγραφή ουσιωδών γεγονότων και συναλλαγών
Στις 17 Φεβρουαρίου 2011, και µετά την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας της
δηµόσιας πρότασης για την απόκτηση ποσοστού µέχρι και του 100% του εκδοµένου
µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας η BLC Bank SAL έχει συνολική συµµετοχή
93,85% στο µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας. Η BLC Bank SAL δραστηριοποιείται
στο Λίβανο µε 35 καταστήµατα σε όλη τη χώρα και είναι µέλος του
Χρηµατοοικονοµικού Οµίλου FRANSABANK.
Σε συνέχεια της απόφασης που πάρθηκε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας
σε συνεδρία ηµεροµηνίας 31 Μαρτίου 2011 για άµεση αύξηση κεφαλαίου µε σκοπό
την ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης της Τράπεζας πραγµατοποιήθηκε στις 4 Μαΐου
2011 Έκτακτη Γενική Συνέλευση η οποία ενέκρινε ψήφισµα για την αύξηση του
µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά €12.134.834 (η “Έκδοση”). Η στρατηγική
απόφαση για την Έκδοση αυτή σκοπό έχει η Τράπεζα να διαθέτει ισχυρούς
κεφαλαιακούς δείκτες επιτρέποντας τη συνέχιση της αναπτυξιακής της πορείας και
ταυτόχρονα να συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις των εποπτικών αρχών. Η Έκδοση
θα ενδυναµώσει την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας µε τον ενδεικτικό (pro-forma)
δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2010 να ενισχύεται από
9,38% σε 12,72%.
Κατά τη περίοδο αυτή 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
Η Τράπεζα αύξησε κατά την τετράµηνη περίοδο µέχρι τις 30 Απριλίου 2011 το κύκλο
εργασιών της κατά 4% σε σχέση µε την αντίστοιχη περσινή περίοδο και ανήλθε σε
€11,4 εκατ. σε σχέση µε €11 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2010 ενώ διατήρησε
τη ρευστότητα της σε ψηλά επίπεδα µε το δείκτη µεικτών χορηγήσεων έναντι
καταθέσεων να ανέρχεται στο 81% σε σχέση µε 77% τον Απρίλιο του 2010.
Οι καταθέσεις πελατών στις 30 Απριλίου 2011 ανήλθαν σε €473,2 εκατ. σε σχέση µε
€467,3 εκατ. στις 30 Απριλίου 2010 ενώ παράλληλα η πιστωτική δραστηριότητα της
Τράπεζας παρουσίασε αύξηση 3% φθάνοντας τα €325,3 εκατ. σε σχέση µε €315,6
εκατ. την περσινή περίοδο. Σηµαντική αύξηση της τάξεως του 10% παρουσίασε το
σύνολο ενεργητικού, από €548 εκατ. στις 30 Απριλίου 2010 σε €605 εκατ. στις 30
Απριλίου 2011.
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Τα καθαρά έσοδα από τόκους παρουσιάζουν αύξηση 10% λόγω της πιστωτικής
επέκτασης και της ψηλότερης απόδοσης των επενδύσεων των ρευστών και
διαθεσίµων της Τράπεζας και ως αποτέλεσµα ανήλθαν σε €4,3 εκατ. για τη περίοδο
που έληξε στις 30 Απριλίου 2011 σε σχέση µε €4,0 εκατ. για την περίοδο που έληξε
στις 30 Απριλίου 2010.
Τα άλλα έσοδα παρουσίασαν µείωση της τάξεως του 19% σε σχέση µε το 2010
κυρίως λόγω της µείωσης των εσόδων από δικαιώµατα και προµήθειες ενώ το
σύνολο των λειτουργικών εξόδων παρέµεινε στα ίδια επίπεδα µε το προηγούµενο
έτος και ανήλθαν σε €4,9 εκατ.
Ως αποτέλεσµα των πιο πάνω τα κέρδη πριν από τις προβλέψεις ανήλθαν σε €326
χιλ. σε σχέση µε €145 χιλ. τη τετραµηνία του 2010.
Λόγω της παρατεταµένης οικονοµικής κρίσης οι προβλέψεις παρουσιάζονται
αυξηµένες κατά 54% σε σχέση µε την περσινή περίοδο µε τα αποτελέσµατα της
περιόδου να παρουσιάζουν ζηµιές της τάξεως των €962 χιλ. σε σχέση µε ζηµιές της
τάξεως των €693 χιλ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Λευκωσία, 4 Μαΐου 2011
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