Μη Ελεγμένη Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης για τη περίοδο
1 Ιανουαρίου 2009 μέχρι 8 Μαΐου 2009
Η Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης της USB BANK PLC (η “Τράπεζα”) για τη
περίοδο 1 Ιανουαρίου 2009 μέχρι 8 Μαΐου 2009, έχει ετοιμαστεί σύμφωνα με τις
πρόνοιες του Άρθρου 11 του περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες
προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμος του 2007 (Ν.190 (Ι)/2007).
1. Περιγραφή ουσιωδών γεγονότων και συναλλαγών
Κατά τη περίοδο αυτή δεν υπήρξαν οποιεσδήποτε 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.
Η επιδείνωση των συνθηκών στη παγκόσμια οικονομία, ως απόρροια της
διεθνούς οικονομικής κρίσης, συνιστά τη μεγαλύτερη πρόκληση που έχουν να
αντιμετωπίσουν οι τράπεζες διεθνώς. Σε αυτή τη περίοδο ύφεσης και αστάθειας
για την οικονομία, η ισχυρή ρευστότητα που διατηρεί η Τράπεζα όπως επίσης και
η ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια αποτελούν στρατηγικές προτεραιότητες στη
προσπάθεια αντιστάθμισης των αρνητικών επιπτώσεων της κρίσης. Η Τράπεζα
επικεντρώνεται στην αποτελεσματική διαχείριση του κόστους άντλησης
κεφαλαίων και ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στο τομέα διαχείρισης του πιστωτικού
κινδύνου που θα εξασφαλίσει τη προστασία της ποιότητας του χαρτοφυλακίου σε
περίπτωση περαιτέρω επιδείνωσης της παγκόσμιας οικονομίας.
2. Οικονομική κατάσταση
Η Τράπεζα διατήρησε σε ψηλά επίπεδα τη ρευστότητα της με το δείκτη
χορηγήσεων έναντι καταθέσεων στις 30 Απριλίου 2009 να ανέρχεται στο 72%.
Οι καταθέσεις πελατών στις 30 Απριλίου 2009 ανήλθαν σε €423,7 εκατ. σε σχέση
με €410,1 εκατ. στις 30 Απριλίου 2008 παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του
3% ενώ παράλληλα η πιστωτική δραστηριότητα της Τράπεζας παρουσίασε
σημαντική αύξηση της τάξεως του 15% φθάνοντας τα €263,2 εκατ. στις 30
Απριλίου 2009 σε σύγκριση με €228,6 εκατ. στις 30 Απριλίου 2008.
Ο κύκλος εργασιών για τη περίοδο που έληξε στις 30 Απριλίου 2009 ανήλθε σε
€9,5 εκατ. σε σχέση με €11,4 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου του 2008
παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως του 17%.

Η μείωση αυτή προκύπτει κυρίως από τα συνολικά έσοδα από τόκους που
ανήλθαν σε €8,3 εκατ. σε σχέση με €10,2 εκατ. το 2008, που οφείλεται στη
μειωμένη σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος ανάκτηση τόκων που
προηγουμένως είχαν ανασταλεί από τα αποτελέσματα της Τράπεζας.
Ο έντονος ανταγωνισμός για προσέλκυση καταθέσεων και οι πιέσεις στα
περιθώρια των επιτοκίων οδήγησε σε αύξηση της τάξεως του 23% στα έξοδα
από τόκους που ανήλθαν σε €6,1 εκατ. σε σχέση με €5,0 εκατ. το 2008.
Τα άλλα έσοδα παρέμειναν στα σχετικά ίδια επίπεδα σε σχέση με το 2008
παρουσιάζοντας μικρή μείωση της τάξεως του 2%.
Το σύνολο των λειτουργικών εξόδων παρουσίασε αύξηση 6% σε σχέση με το
2008 και ανήλθε σε €4,4 εκατ., κυρίως λόγω της αύξησης κατά 18% του κόστους
προσωπικού που αντιπροσωπεύει το 70% του συνόλου των λειτουργικών
εξόδων. Οι λοιπές δαπάνες παρουσίασαν μείωση 15% και ανήλθαν σε €1,3 εκατ.
για τη περίοδο 2009 ως αποτέλεσμα των προσπαθειών περιστολής δαπανών.
Ως αποτέλεσμα των πιο πάνω τα κέρδη της περιόδου ανήλθαν σε €0,10 εκατ. σε
σχέση με €1,87 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου 2008.

Λευκωσία, 8 Μαΐου 2009

