USB BANK PLC
ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ
31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010
Στις 25 Φεβρουαρίου 2011 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
2010.

Κύκλος εργασιών
Κέρδη/(ζημιές) πριν από τις προβλέψεις και την επίδραση
τόκων που εισπράχθηκαν και αφορούσαν απομείωση
δανείων και χορηγήσεων προηγούμενων ετών
(Ζημιές)/κέρδη μετά τη φορολογία
(Ζημιές)/κέρδη ανά μετοχή (σεντ)
Καταθέσεις πελατών
Συνολικές Χορηγήσεις σε πελάτες

2010
€
33.981.004

2009
€
34.446.021

332.592
(4.236.508)
(9,3)

(1.072.467)
382.002
0,8

470.570.828
382.735.070

447.832.762
352.064.732

Επεξηγηματική Κατάσταση
Κατά το 2010, παρά τη παγκόσμια χρηματοοικονομική ύφεση η οποία επηρέασε και τη
κυπριακή οικονομία και κατ’ επέκταση το τραπεζικό σύστημα καθώς επίσης και τον έντονο
ανταγωνισμό, η Τράπεζα διατήρησε ισχυρή ρευστότητα με το δείκτη χορηγήσεων έναντι
καταθέσεων να ανέρχεται στο 81% σε σχέση με 79% το προηγούμενο έτος, ενώ παράλληλα σε
μια προσπάθεια ενίσχυσης της κεφαλαιακής της βάσης προχώρησε σε έκδοση μετατρέψιμων
ομολόγων ύψους €1.209.060.
Μέσα στο έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον οι καταθέσεις πελατών παρουσίασαν αύξηση 5%
σε σχέση με το 2009, από €448εκ. το 2009 σε €471εκ. το 2010, ενώ το συνολικό χαρτοφυλάκιο
δανείων παρουσίασε αύξηση της τάξεως του 9% σε σχέση με το προηγούμενο έτος φθάνοντας
τα €383εκ. στο τέλος του 2010 σε σχέση με €352εκ. το 2009.
Τα καθαρά έσοδα από τόκους πριν από την επίδραση τόκων που εισπράχθηκαν και
αφορούσαν απομείωση δανείων και χορηγήσεων προηγούμενων ετών, παρουσιάζουν αύξηση
της τάξεως του 32%.
Τα άλλα έσοδα παρουσιάζονται μειωμένα κατά 18% κυρίως λόγω της ζημιάς στην επανεκτίμηση
επενδύσεων σε ακίνητα που ανέρχεται σε €485χιλ.
Τα συνολικά έξοδα της Τράπεζας παρουσιάζουν αύξηση κατά €769χιλ. (6%) σε σχέση με το
προηγούμενο έτος κυρίως λόγω της αύξησης κατά €686χιλ. (7%) του κόστους προσωπικού που
αποτελεί το 69% των συνολικών εξόδων.

Ως αποτέλεσμα των πιο πάνω τα κέρδη πριν από τις προβλέψεις και πριν από οποιαδήποτε
είσπραξη τόκων απομειωμένων δανείων και χορηγήσεων προηγούμενων ετών ανήλθαν σε
€333χιλ. σε σχέση με ζημιές €1εκ. το 2009.
Λόγω της σημαντικά μειωμένης ανάκτησης επισφαλών χρεών κατά το 2010 συγκριτικά με το
2009, το συνολικό ποσό των καθαρών προβλέψεων για επισφάλειες ανήλθε σε €4.6εκ. σε
σύγκριση με €1.4εκ. το έτος 2009.
Ως αποτέλεσμα των πιο πάνω οι ζημιές για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010
ανέρχονται σε €4.2εκ. σε σχέση με κέρδη της τάξεως των €0.4εκ. για το 2009.
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 νέα μετοχική δομή δίδει νέα δυναμική στη Τράπεζα. Βασικές προτεραιότητες των
νέων μετόχων αποτελούν η ενδυνάμωση της κεφαλαιακής βάσης της Τράπεζας, η ανάπτυξη
των εργασιών της για την εξυπηρέτηση πελατών με τοπικές και διεθνείς δραστηριότητες, η
αύξηση της παραγωγικότητας καθώς επίσης και η διατήρηση ισχυρής ρευστότητας. Με τα νέα
δεδομένα η Τράπεζα αναμένεται να επωφεληθεί από την τεχνογνωσία, το διεθνές δίκτυο
πελατών και την υποστήριξη της BLC Bank SAL.
Λευκωσία, 25 Φεβρουαρίου 2011

Σημειώσεις:
1. Ο έλεγχος της Τράπεζας από τους εξωτερικούς ελεγκτές για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 δεν έχει
ολοκληρωθεί ακόμη.
Τα Ενδεικτικά Αποτελέσματα έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
(ΔΠΧΑ) 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.
Τα Ενδεικτικά Αποτελέσματα ετοιμάστηκαν με βάση τις ίδιες λογιστικές αρχές που εφαρμόστηκαν για την
κατάρτιση των ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων για το έτος 2009, εκτός από την υιοθέτηση των νέων και
αναθεωρημένων ΔΠΧΑ και Διερμηνειών με ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2010. Η υιοθέτηση των νέων και
αναθεωρημένων ΔΠΧΑ και Διερμηνειών δεν είχε ουσιώδη επίδραση στα Ενδεικτικά Αποτελέσματα.
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 2010 θα δημοσιευθούν σε εφημερίδα παγκύπριας εμβέλειας, τη Τρίτη 1 Μαρτίου 2011.
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.usbbank.com.cy στην ενότητα Σχέσεις Επενδυτών/Ιnvestor Relations.

