USB BANK PLC
Μη Ελεγμένη Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης για τη περίοδο
1 Ιανουαρίου 2010 μέχρι 17 Μαΐου 2010
Η Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης της USB Bank Plc (η ‘Τράπεζα’) για τη περίοδο
1 Ιανουαρίου 2010 μέχρι 17 Μαΐου 2010, 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.
2. Οικονομική κατάσταση
Παρά τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες που αναπόφευκτα επηρέασαν και την
κυπριακή οικονομία καθώς και τον έντονο ανταγωνισμό, ο κύκλος εργασιών της
Τράπεζας για την περίοδο που έληξε στις 30 Απριλίου 2010 παρουσιάζει αύξηση της
τάξεως του 11% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο και ανήλθε σε €11,0
εκατ. σε σχέση με €9,9 εκατ. το 2009.
Η ρευστότητα της Τράπεζας παραμένει σε ψηλά επίπεδα με τον δείκτη μεικτών
χορηγήσεων έναντι καταθέσεων στις 30 Απριλίου 2010 να ανέρχεται στο 77% σε
σύγκριση με 72% στις 30 Απριλίου 2009.
Οι καταθέσεις πελατών παρουσίασαν αύξηση κατά 10% και ανήλθαν σε €467,3 εκατ.
στις 30 Απριλίου του 2010 σε σχέση με €423,7 εκατ. στις 30 Απριλίου 2009 ενώ
παράλληλα η Τράπεζα πέτυχε πιστωτική επέκταση κατά 20% φθάνοντας τα €315,6
εκατ. στις 30 Απριλίου 2010 σε σύγκριση με €263,2 εκατ. στις 30 Απριλίου 2009.
Το σύνολο ενεργητικού παρουσίασε αύξηση της τάξεως του 19% και ανήλθε σε €548
εκατ. σε σχέση με €462 εκατ. το 2009.
Λόγω κυρίως της πιστωτικής επέκτασης τα καθαρά έσοδα από τόκους παρουσίασαν
αύξηση και ανήλθαν σε €4,0 εκατ. για την περίοδο που έληξε στις 30 Απριλίου 2010
σε σχέση με €2,5 εκατ. την περίοδο που έληξε στις 30 Απριλίου 2009.
Τα άλλα έσοδα παρουσίασαν μείωση της τάξεως του 10% σε σχέση με το 2009
κυρίως λόγω της αύξησης των εξόδων από δικαιώματα και προμήθειες.
Το σύνολο των λειτουργικών εξόδων παρουσίασε αύξηση 10% σε σχέση με το 2009
και ανήλθαν σε €4,9 εκατ., κυρίως λόγω της αύξησης κατά 8% του κόστους
προσωπικού που αντιπροσωπεύει το 70% του συνόλου των λειτουργικών εξόδων.
Ως αποτέλεσμα των πιο πάνω τα κέρδη της περιόδου πριν από τις προβλέψεις
ανήλθαν σε €145 χιλ. σε σχέση με ζημιές €722 χιλ. για την αντίστοιχη περίοδο του
2009.
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Παρά τα λειτουργικά κέρδη, τα αποτελέσματα της περιόδου μετά τις προβλέψεις και
τη φορολογία παρουσιάζουν ζημιές της τάξεως των €693 χιλ. σε σχέση με κέρδη
€103 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2009 λόγω κυρίως της αύξησης των
προβλέψεων κατά €148 χιλ. και μειωμένης κατά €1,5 εκατ. ανάκτησης χρεών που
έχουν προηγουμένως διαγραφεί.
Λαμβάνοντας υπόψη την παρατεταμένη οικονομική κρίση και τις συνθήκες που
επικρατούν η Τράπεζα επικεντρώνεται στη διατήρηση της ρευστότητας και ενίσχυση
της κεφαλαιακής βάσης.

Λευκωσία, 17 Μαΐου 2010
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