USB BANK PLC
ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009
Στις 25 Φεβρουαρίου 2009 το Διοικητικό Συμβούλιο της USB Bank Plc εξέτασε και ενέκρινε τη
μη ελεγμένη ένδειξη αποτελέσματος της Τράπεζας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου
2009.

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
Σύνολο Ενεργητικού
Ίδια κεφάλαια

2009
€
35.042.813
2.184.518
383.905
383.905
0,8

2008
€
30.718.165
2.252.132
536.401
573.403
1,3

447.832.762
352.064.732
523.569.307
30.571.345

448.362.274
357.525.354
486.074.798
30.920.891

*Ο μεσοσταθμικός αριθμός μετοχών για το έτος 2008 έχει αναπροσαρμοστεί με την
υποδιαίρεση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από €1,71 σε €0,57

Επεξηγηματική Κατάσταση
Παρά το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον και τον έντονο ανταγωνισμό στα καταθετικά επιτόκια
μεταξύ των χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων, η Τράπεζα μας κατάφερε κατά το έτος 2009 να
αυξήσει τον κύκλο εργασιών της κατά 14%, να διατηρήσει την κερδοφορία της, να αυξήσει το
σύνολο του ενεργητικού της κατά 8% και παράλληλα να διατηρήσει ισχυρή ρευστότητα και να
ενισχύσει την κεφαλαιακή της βάση κατά €8 εκατ., με την έκδοση 8.000.000 μη μετατρέψιμων
ομολόγων ονομαστικής αξίας €1 το κάθε ένα.
Οι καταθέσεις πελατών στις 31 Δεκεμβρίου 2009 παρέμειναν στα ίδια επίπεδα με το έτος 2008
δηλαδή στα €448 εκατ., ενώ το συνολικό χαρτοφυλάκιο δανείων παρουσίασε οριακή μείωση της
τάξεως του 2% σε σχέση με το έτος 2008 φθάνοντας τα €352 εκατ. στο τέλος του 2009 σε
σχέση με €358 εκατ. το 2008. Ο δείκτης χορηγήσεων έναντι καταθέσεων ανήλθε στο 79% σε
σχέση με 80% το προηγούμενο έτος, διατηρώντας υψηλή ρευστότητα, ενώ η ποιότητα του
χαρτοφυλακίου δανείων παρουσίασε βελτίωση συνέπεια της αποτελεσματικής διαχείρισης του
πιστωτικού κινδύνου με αποτέλεσμα οι μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις να μειωθούν κατά 2%
σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Οι προβλέψεις για απομείωση στην αξία των χορηγήσεων
ανήλθαν σε €1,8 εκατ. για το έτος 2009 σε σχέση με €1,7 εκατ. το 2008.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε €12,5 εκατ. σε σχέση με €11,2 εκατ. το 2008
παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 12% παρά το αυξημένο κόστος αύξησης καταθέσεων
και των μειωμένων εσόδων από επενδύσεις και τοποθετήσεις στην διατραπεζική αγορά.
Τα άλλα έσοδα παρουσίασαν μικρή μείωση της τάξεως του 2% από €3,7 εκατ. το 2008 σε €3,6
εκατ. το 2009.
Τα συνολικά έξοδα της Τράπεζας παρουσίασαν αύξηση της τάξεως του 11% σε σχέση με το
2008 κυρίως λόγο του κόστους προσωπικού που παρουσίασε ετήσια αύξηση της τάξεως του
12% λόγω της εφαρμογής των προνοιών της συλλογικής σύμβασης εργασίας της Ένωσης
Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου.
Ως αποτέλεσμα των πιο πάνω τα κέρδη της Τράπεζας μετά τη φορολογία ανήλθαν σε €384 χιλ.
το 2009 σε σχέση με €573 χιλ. το 2008.
Η Τράπεζα συνεχίζει μέσα από μια αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων, να έχει σαν
προτεραιότητα της την διατήρηση ικανοποιητικής ρευστότητας, την περαιτέρω ενίσχυση της
κεφαλαιακής της βάσης για επέκταση των εργασιών της και αντιμετώπιση των προκλήσεων,
καθώς επίσης και την αύξηση της αποτελεσματικότητας της για περαιτέρω περιστολή των
δαπανών.
Με απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 7 Δεκεμβρίου 2009, εγκρίθηκε η έκδοση και
εισαγωγή στο ΧΑΚ Μετατρέψιμων Ομολόγων συνολικής ονομαστικής αξίας €9.984.580 με
δικαίωμα επέκτασης μέχρι €14.976.869, τα οποία θα προσφερθούν κατ΄αναλογία (pro-rata)
προς όλους τους μετόχους που θα είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο της Τράπεζας κατά την
ημερομηνία αρχείου (record date), καθώς επίσης και η έκδοση και παραχώρηση μετοχών
ονομαστικής αξίας €0,57 έκαστη στην τιμή των €0,68 ανά μετοχή υπό μορφή Δικαιωμάτων
Προτίμησης (ΔΠ) σε αναλογία 1 προς 1, δηλαδή 1 ΔΠ για κάθε 1 υφιστάμενη μετοχή. Ο κάθε
μέτοχος δικαιούται για κάθε 2 ΔΠ που του παραχωρούνται, να αγοράσει 1 νέα μετοχή της
Τράπεζας προς €0,68.
Λευκωσία, 25 Φεβρουαρίου 2010
Σημειώσεις:
1. Ο έλεγχος της Τράπεζας από τους εξωτερικούς ελεγκτές για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009 δεν έχει
ολοκληρωθεί ακόμη.
Τα Ενδεικτικά Αποτελέσματα έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) όπως υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τις απαιτήσεις του περί
Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ.113 καθώς επίσης και βάση 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 2009 θα δημοσιευθούν σε εφημερίδα παγκύπριας εμβέλειας, το Σάββατο 27
Φεβρουαρίου 2010. 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.

