USB BANK PLC
Μη Ελεγµένη Ενδιάµεση Κατάσταση ∆ιαχείρισης για τη περίοδο
1 Ιανουαρίου 2013 µέχρι 29 Απριλίου 2013
Η Ενδιάµεση Κατάσταση ∆ιαχείρισης της USB Bank Plc (η ‘Τράπεζα’) για τη περίοδο 1 Ιανουαρίου
2013 µέχρι 29 Απριλίου 2013, 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 Κύπρος και το Eurogroup (µαζί µε το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο) έχουν καταλήξει σε συµφωνία
σχετικά µε τα βασικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για ένα µελλοντικό πρόγραµµα
µακροοικονοµικής προσαρµογής που περιλαµβάνει την παροχή οικονοµικής βοήθειας προς τη
Κυπριακή ∆ηµοκρατία µέχρι €10 δις. Το πρόγραµµα στοχεύει να αντιµετωπίσει τις εξαιρετικές
προκλήσεις που αντιµετωπίζει η Κύπρος και να αποκαταστήσει τη βιωσιµότητα του
χρηµατοπιστωτικού τοµέα, µε στόχο την αποκατάσταση της βιώσιµης ανάπτυξης και την εξυγίανση
των δηµόσιων οικονοµικών τα επόµενα χρόνια.
Η απόφαση του Eurogroup για την Κύπρο περιλαµβάνει σχέδια για την αναδιάρθρωση του
χρηµατοπιστωτικού τοµέα και διασφαλίζει τις καταθέσεις κάτω από €100.000, σύµφωνα µε τη
κοινοτική νοµοθεσία. Επιπλέον, οι Κυπριακές αρχές επιβεβαίωσαν τη δέσµευσή τους να εντείνουν
τις προσπάθειές τους στους τοµείς της δηµοσιονοµικής εξυγίανσης, των διαρθρωτικών
µεταρρυθµίσεων και των ιδιωτικοποιήσεων. Το Eurogroup ζήτησε από τις Κυπριακές αρχές και την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το ∆ιεθνές
Νοµισµατικό Ταµείο την οριστικοποίηση του µνηµονίου συµφωνίας τον Απρίλιο του 2013 για να
ακολουθήσει η επίσηµη έγκριση από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού
Σταθερότητας καθώς και η επικύρωση από κράτη µέλη της ευρωζώνης µέσω των εθνικών
κοινοβουλίων ή άλλων ισοδύναµων εγκρίσεων.
Στις 12 Απριλίου 2013 το Eurogroup χαιρέτισε τη συµφωνία που έχει επιτευχθεί µεταξύ της
Κύπρου και των θεσµικών οργάνων της Τρόικας σχετικά µε το πρόγραµµα µακροοικονοµικής
προσαρµογής για την Κύπρο και δήλωσε ότι τα απαραίτητα στοιχεία έχουν ολοκληρωθεί για να
ξεκινήσουν οι σχετικές εθνικές διαδικασίες που απαιτούνται για την επίσηµη έγκριση της
συµφωνίας οικονοµικής στήριξης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας.
Στις 22 Μαρτίου 2013, η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε νοµοθεσία που αφορά την επιβολή
περιοριστικών µέτρων αναφορικά µε συναλλαγές που εκτελούνται µέσω των τραπεζικών
ιδρυµάτων που λειτουργούν στην Κύπρο. Η έκταση των περιορισµών αποφασίζετε από τον
Υπουργό Οικονοµικών και τον ∆ιοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και οι περιορισµοί
έχουν τεθεί σε ισχύ στις 28 Μαρτίου 2013.
Η ∆ιοίκηση της Τράπεζας παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις που διαδραµατίζονται στην οικονοµία
και ειδικότερα στο χρηµατοπιστωτικό περιβάλλον µε στόχο τη λήψη όλων των αναγκαίων µέτρων
και ενεργειών για τη διαχείριση των αρνητικών επιπτώσεων που ενδεχοµένως να προκύψουν στις
εργασίες της.

2. Οικονοµική κατάσταση για τη περίοδο 1 Ιανουαρίου 2013 µέχρι 31 Μαρτίου 2013
Η περίοδος που διανύουµε χαρακτηρίζετε από πρωτόγνωρες εξελίξεις για το χρηµατοπιστωτικό
τοµέα και τη κυπριακή οικονοµία ευρύτερα.
Η ∆ιεύθυνση της Τράπεζας µέσα στο κλίµα ύφεσης και έντονης αβεβαιότητας θέτει σαν
προτεραιότητες τη διατήρηση υγιούς ρευστότητας και τη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου. Ο
δείκτης µεικτών χορηγήσεων έναντι καταθέσεων ανέρχεται στο 79% σε σχέση µε 86% την περσινή
περίοδο.
Οι καταθέσεις πελατών αυξήθηκαν κατά 15% και ανήλθαν σε €627 εκατ. στις 31 Μαρτίου 2013 σε
σχέση µε €548 εκατ. στις 31 Μαρτίου 2012 ενώ παράλληλα η πιστωτική δραστηριότητα της
Τράπεζας περιορίστηκε σε αύξηση της τάξεως του 5% από τη περσινή περίοδο και ανήλθε σε
€497 εκατ. στις 31 Μαρτίου 2013 σε σχέση µε €472 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
Λόγω της πιστωτικής επέκτασης που επιτεύχθηκε τα έσοδα από τόκους δανείων και χορηγήσεων
παρουσιάζουν αύξηση της τάξεως του 14% και ανήλθαν σε €10.6 εκατ. για την πρώτη τριµηνία του
2013 σε σχέση µε €9.3 εκατ. την προηγούµενη αντίστοιχη περίοδο. Μείωση της τάξεως του 32%
παρουσιάζεται στα έσοδα από επενδύσεις των ρευστών και διαθεσίµων της Τράπεζας που
ανήλθαν σε €2.5 εκατ. για την περίοδο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2013 σε σχέση µε €3.7 εκατ. την
περσινή περίοδο, λόγω των χαµηλότερων αποδόσεων κατά τη διάρκεια της περιόδου καθώς
επίσης και της πιο συντηρητικής επενδυτικής πολιτικής που ακολουθήθηκε. Επίσης αύξηση της
τάξεως του 12% παρουσιάζεται στα έξοδα από τόκους στις καταθέσεις πελατών και ως
αποτέλεσµα τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε €5 εκατ. για τη περίοδο που έληξε στις 31
Μαρτίου 2013 σε σχέση µε €5.6 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
Τα άλλα έσοδα παρουσιάζουν µείωση της τάξεως του 10% κυρίως λόγω µειωµένων εσόδων από
δικαιώµατα και προµήθειες ενώ το σύνολο των λειτουργικών εξόδων παρουσιάζει µικρή αύξηση
της τάξεως του 2% σε σχέση µε τη περσινή περίοδο.
Ως αποτέλεσµα των πιο πάνω τα κέρδη πριν από τις προβλέψεις δανείων και χορηγήσεων και της
φορολογίας ανήλθαν σε €1.5 εκατ. σε σχέση µε €2.2 εκατ. την πρώτη τριµηνία του 2012.
Λόγω των οικονοµικών συνθηκών που επικρατούν στη οικονοµία και τις δυσκολίες αποπληρωµής
των πελατών, οι προβλέψεις για αποµείωση δανείων και χορηγήσεων παρουσιάζονται αυξηµένες
κατά 48% σε σχέση µε τη περσινή περίοδο, µε τα αποτελέσµατα της περιόδου να παρουσιάζουν
ζηµιές της τάξεως των €857 χιλ. σε σχέση µε κέρδη των €605 χιλ. την αντίστοιχη περσινή τριµηνία.
Λευκωσία, 29 Απριλίου 2013

