USB BANK PLC
ΕΝ∆ΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ
31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011
Στις 24 Φεβρουαρίου 2012 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της USB Bank Plc (η “Τράπεζα”) εξέτασε
και ενέκρινε τη µη ελεγµένη ένδειξη αποτελέσµατος της Τράπεζας για το έτος που έληξε στις 31
∆εκεµβρίου 2011.
2011
2010
€000
€000
Κύκλος εργασιών
39.806
33.981
Κέρδη πριν από τις προβλέψεις
4.287
392
Κέρδη/(ζηµιές) µετά τις προβλέψεις για αποµείωση δανείων
1.399
(6.534)
και χορηγήσεων
Πρόβλεψη για αποµείωση των ελληνικών κυβερνητικών
(7.212)
οµολόγων
Ζηµιές µετά τη φορολογία και τη πρόβλεψη για αποµείωση
(6.248)
(6.534)
των ελληνικών κυβερνητικών οµολόγων
(11,3)
(14,4)
Ζηµιές κατά µετοχή (σεντ)
Καταθέσεις πελατών
∆άνεια και άλλες χορηγήσεις σε πελάτες

522.291
449.421

470.571
382.735

Επεξηγηµατική Κατάσταση
Παρά τις δύσκολες οικονοµικές συνθήκες και το έντονο κλίµα ύφεσης και αβεβαιότητας λόγω
της συνεχιζόµενης οικονοµικής κρίσης, είναι σηµαντικό να τονιστεί η αύξηση κατά 10 φορές των
λειτουργικών κερδών πριν από τις προβλέψεις που ανήλθαν σε €4.3 εκατ. σε σχέση µε
λειτουργικά κέρδη πριν από τις προβλέψεις της τάξεως των €392 χιλ. για το έτος του 2010.
Μετά την αφαίρεση των προβλέψεων για αποµείωση δανείων και χορηγήσεων που είχαν
παραχωρηθεί πριν την εξαγορά από τη BLC Bank SAL του πλειοψηφικού µετοχικού κεφαλαίου
της USB Bank, τα κέρδη ανήλθαν σε €1.4 εκατ. για το 2011 σε σχέση µε ζηµιές της τάξεως των
€6.5 εκατ. το 2010, αφού είχε πραγµατοποιηθεί αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας
κατά €12 εκατ. αποκλειστικά από την BLC Bank SAL.
Η Τράπεζα κατά το 2011 επέκτεινε σηµαντικά το κύκλο εργασιών της κατά 17%, αύξησε τις
καταθέσεις πελατών κατά 11% καθώς επίσης και το χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων της κατά 17%.
Στις 26 Οκτωβρίου 2011, η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωζώνης ανακοίνωσε αναθεωρηµένο
σχέδιο στήριξης της Ελλάδας το οποίο περιλαµβάνει απόφαση για αναδιάρθρωση του
Ελληνικού δηµόσιου χρέους µε εθελοντική ανταλλαγή των υφιστάµενων ελληνικών
κυβερνητικών οµολόγων τα οποία κατέχονται από ιδιώτες επενδυτές. Οι ακριβείς όροι του
σχεδίου αναδιάρθρωσης και ανταλλαγής των οµολόγων καθώς επίσης και ο λογιστικός
χειρισµός τους δεν είχαν οριστικοποιηθεί κατά την ηµεροµηνία σύγκλισης του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου για έγκριση της µη ελεγµένης Ένδειξης Αποτελέσµατος για το έτος που έληξε στις
31 ∆εκεµβρίου 2011.
Με βάση τα πιο πάνω, η Τράπεζα για το έτος 2011 έχει αναγνωρίσει πρόβλεψη για αποµείωση
των ελληνικών κυβερνητικών οµολόγων που κατέχει της τάξεως των €7.2 εκατ. µειώνοντας τη
λογιστική τους αξία κατά 58% της ονοµαστικής τους αξίας.

Ως αποτέλεσµα της πιο πάνω αποµείωσης, οι ζηµιές µετά τη φορολογία για το έτος 2011
ανήλθαν σε €6.2 εκατ. σε σχέση µε ζηµιές της τάξεως των €6.5 εκατ. για το 2010 και είναι
εξολοκλήρου λόγω των ελληνικών κυβερνητικών οµολόγων.
Πιο αναλυτικά, τα έσοδα από τόκους παρουσιάζουν αύξηση της τάξεως του 20% λόγω της
πιστωτικής επέκτασης που επιτεύχθηκε, µε αύξηση των χορηγήσεων, από €383 εκατ. το 2010
σε €449 εκατ. το 2011, αλλά και λόγω της ψηλότερης απόδοσης των επενδύσεων των ρευστών
και διαθεσίµων της Τράπεζας. Αντίστοιχα, κυρίως λόγω της αύξησης στις καταθέσεις πελατών
από €471 εκατ. το 2010 σε €522 εκατ. το 2011, τα έξοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 9%.
Τα άλλα έσοδα παρουσιάζονται αυξηµένα κατά 8% σε σχέση µε το προηγούµενο έτος λόγω της
επανεκτίµησης ακινήτων. Εξαιρουµένης της επανεκτίµησης παρουσιάζεται µείωση της τάξεως
του 9% λόγω της µείωσης των εσόδων από δικαιώµατα και προµήθειες.
Τα συνολικά έξοδα της Τράπεζας παρουσιάζουν αύξηση κατά €833 χιλ. (6%) σε σχέση µε το
προηγούµενο έτος κυρίως λόγω της αύξησης του κόστους προσωπικού που αποτελεί το 71%
των συνολικών εξόδων.
Οι προβλέψεις για αποµείωση δανείων και χορηγήσεων παρουσιάζονται στα ίδια επίπεδα µε το
έτος 2010 αλλά λόγω της ανάκτησης δανείων που προηγουµένως είχαν αποµειωθεί οι καθαρές
προβλέψεις παρουσιάζονται µειωµένες κατά 58% σε σχέση µε τη περσινή χρονιά.
Ιδιαίτερη έµφαση δίδεται στη διατήρηση υψηλής ρευστότητας, µε το δείκτη χορηγήσεων έναντι
καταθέσεων να ανέρχεται στο 86% καθώς επίσης και στην ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης της
Τράπεζας. Τον Μάιο του 2011 πραγµατοποιήθηκε αύξηση κατά €12 εκατ. του µετοχικού
κεφαλαίου της Τράπεζας από τον µεγαλοµέτοχο της BLC Bank SAL. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
της Τράπεζας θα εξετάσει στην επόµενη συνεδρίαση του στις 24 Απριλίου 2012 τις εποπτικές
κεφαλαιακές απαιτήσεις µετά και την αποµείωση των ελληνικών κυβερνητικών οµολόγων έτσι
ώστε να συµµορφώνεται µε τους εποπτικούς δείκτες και να στηρίζει επίσης την ανάπτυξη της
USB Bank.
Λευκωσία, 24 Φεβρουαρίου 2012
Σηµειώσεις:
1. Ο έλεγχος της Τράπεζας από τους εξωτερικούς ελεγκτές για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2011 δεν έχει
ολοκληρωθεί ακόµη.
Τα Ενδεικτικά Αποτελέσµατα έχουν ετοιµαστεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς
(∆ΠΧΑ) 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 2010, εκτός από την υιοθέτηση των νέων και
αναθεωρηµένων ∆ΠΧΑ και ∆ιερµηνειών µε ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2011. Η υιοθέτηση των νέων και
αναθεωρηµένων ∆ΠΧΑ και ∆ιερµηνειών 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 ∆εκεµβρίου 2011 θα δηµοσιευθούν σε εφηµερίδα παγκύπριας εµβέλειας, τη Τετάρτη 29
Φεβρουαρίου 2012. Επίσης, αντίγραφα των πιο πάνω θα βρίσκονται στη διάθεση των µετόχων της Τράπεζας στο
ος
εγγεγραµµένο γραφείο της Τράπεζας Λεωφ. ∆ιγενή Ακρίτα 83, 5 όροφος 1070 Λευκωσία, και στην ιστοσελίδα
της Τράπεζας www.usbbank.com.cy στην ενότητα Σχέσεις Επενδυτών/Ιnvestor Relations.

