USB BANK PLC
Μη Ελεγμένη Ενδιάμεζη Καηάζηαζη Διατείριζης για ηη περίοδο
1 Ιανοσαρίοσ 2012 μέτρι 24 Απριλίοσ 2012
Η Ελδηάκεζε Καηάζηαζε Δηαρείξηζεο ηεο USB Bank Plc (ε ‘Σξάπεδα’) γηα ηε πεξίνδν 1 Ιαλνπαξίνπ
2012 κέρξη 24 Απξηιίνπ 2012, έρεη εηνηκαζηεί ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ Άξζξνπ 11 ηνπ πεξί
ησλ Πξνυπνζέζεσλ Δηαθάλεηαο (Κηλεηέο Αμίεο πξνο Δηαπξαγκάηεπζε ζε Ρπζκηδφκελε Αγνξά)
Νφκνο ηνπ 2007 θαη 2009 (Ν.190 (Ι)/2007 & 72(Ι) 2009).
1. Περιγραθή οσζιωδών γεγονόηων και ζσναλλαγών
Καηά ηελ ππφ αλαθνξά πεξίνδν θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο 21 Φεβξνπαξίνπ 2012 αλαθνηλψζεθε απφ
ηνπο ππνπξγνχο νηθνλνκηθψλ ησλ ρσξψλ ηεο Επξσδψλεο (Eurogroup) ε παξνρή λέαο ζηήξημεο
πξνο ηελ Ειιάδα. Επηπξφζζεηα, νξηζηηθνπνηήζεθαλ νη φξνη ηνπ εζεινληηθνχ ζρεδίνπ ζπκκεηνρήο
ηδησηηθνχ ηνκέα (PSI). Ωο απνηέιεζκα θαη κε βάζε ηνπο φξνπο ηνπ ζρεδίνπ ζηηο 12 Μαξηίνπ 2012
νη πηζησηέο ηνπ Ειιεληθνχ Δεκνζίνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Σξάπεδαο, αληάιιαμαλ ηα
πθηζηάκελα Ειιεληθά νκφινγα πνπ θαηείραλ θαη έιαβαλ:
1. λέα Ειιεληθά νκφινγα γηα ην 31,5% ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ησλ Ειιεληθψλ νκνιφγσλ πνπ
θαηείραλ,
2. ηίηινπο ηνπ Επξσπατθνχ Σακείνπ Χξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο (EFSF) κε εκεξνκελία
ιήμεο ίζε ή κηθξφηεξε ησλ 2 εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία αληαιιαγήο θαη νη νπνίνη απνηεινχλ
ην 15% ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ησλ Ειιεληθψλ νκνιφγσλ πνπ θαηείραλ θαη
3. απνζπψκελνπο ηίηινπο ΑΕΠ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ Ειιεληθή Δεκνθξαηία κε
ινγηδφκελε νλνκαζηηθή αμία ίζε κε ηελ νλνκαζηηθή αμία ησλ λέσλ Ειιεληθψλ νκνιφγσλ
πνπ έιαβαλ.
Σπρφλ δεδνπιεπκέλνη ηφθνη ησλ πθηζηάκελσλ Ειιεληθψλ νκνιφγσλ πνπ αληαιιάρηεθαλ
θαηαβιήζεθαλ κε βξαρππξφζεζκνπο ηίηινπο ηνπ Επξσπατθνχ Σακείνπ Χξεκαηνπηζησηηθήο
ηαζεξφηεηαο (EFSF).
Σα λέα Ειιεληθά νκφινγα έρνπλ ζηαδηαθή ιήμε ε νπνία μεθηλά ηελ 11ε επέηεην ηεο 24εο
Φεβξνπαξίνπ 2012 κε ηειηθή ιήμε ην έηνο 2042 θαη ζα θέξνπλ ζηαζεξφ επηηφθην σο αθνινχζσο:
- 2% εηεζίσο γηα εκεξνκελίεο πιεξσκήο ζηα έηε 2013 εψο 2015
- 3% εηεζίσο γηα εκεξνκελίεο πιεξσκήο ζηα έηε 2016 εψο 2020
- 3,65% εηεζίσο γηα εκεξνκελίεο πιεξσκήο ζην έηνο 2021
- 4,3% εηεζίσο γηα εκεξνκελίεο πιεξσκήο ζηα έηε 2022 θαη εληεχζελ.
Η Σξάπεδα κε ηε ζπλερή ππνζηήξημε ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο BLC Bank θαη κέζα ζε έλα δχζθνιν
νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ζπλερίδεη ηελ αλαπηπμηαθή ηεο πνξεία ελψ επηθεληξψλεηαη ζηελ
απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ.
Πέξαλ ηεο νξηζηηθνπνίεζεο θαη αληαιιαγήο ησλ νκνιφγσλ ηνπ ειιεληθνχ δεκνζίνπ, θαηά ηε
πεξίνδν απηή δελ ππήξμαλ νπνηεζδήπνηε επηπξφζζεηεο νπζηψδεηο ζπλαιιαγέο πέξαλ ησλ
ζπλήζσλ εξγαζηψλ ηεο Σξάπεδαο, θαη νη νπνίεο λα επεξέαζαλ ζεκαληηθά ηηο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο ηεο Σξάπεδαο νχηε θαη πξνέθπςαλ άιια θέξδε ή δεκηέο απφ κε επαλαιακβαλφκελεο
δξαζηεξηφηεηεο ή δξαζηεξηφηεηεο εθηφο ησλ ζπλήζσλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο.

2. Οικονομική καηάζηαζη για ηη περίοδο 1 Ιανοσαρίοσ 2012 μέτρι 31 Μαρηίοσ 2012
Η Σξάπεδα κέζα ζην θιίκα χθεζεο θαη αβεβαηφηεηαο ζπλέρηζε ηελ αλαπηπμηαθή ηεο πνξεία θαη
παξνπζηάδεη ζεκαληηθή αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 44% ζην θχθιν εξγαζηψλ ηεο αθνχ αλήιζε ζε
€12,2 εθαη. ζε ζρέζε κε €8,4 εθαη. γηα ηελ αληίζηνηρε πεξζηλή πεξίνδν ελψ δηαηήξεζε ηε
ξεπζηφηεηα ηεο ζε ςειά επίπεδα κε ην δείθηε κεηθηψλ ρνξεγήζεσλ έλαληη θαηαζέζεσλ λα
αλέξρεηαη ζην 86% ζε ζρέζε κε 82% ηνλ Μάξηην ηνπ 2011.
Οη θαηαζέζεηο πειαηψλ ζηηο 31 Μαξηίνπ 2012 απμήζεθαλ θαηά 17% θαη αλήιζαλ ζε €548 εθαη. ζε
ζρέζε κε €467 εθαη. ζηηο 31 Μαξηίνπ 2011 ελψ παξάιιεια ε πηζησηηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο
Σξάπεδαο παξνπζίαζε αχμεζε 24% θζάλνληαο ηα €472 εθαη. ζε ζρέζε κε €382 εθαη. ηελ πεξζηλή
πεξίνδν.
Λφγσ ηεο πην πάλσ πηζησηηθήο επέθηαζεο αιιά θαη ηεο ςειφηεξεο απφδνζεο ησλ επελδχζεσλ
ησλ ξεπζηψλ θαη δηαζεζίκσλ ηεο Σξάπεδαο, ηα θαζαξά έζνδα απφ ηφθνπο παξνπζηάδνπλ
αμηνζεκείσηε αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 78% θαη σο απνηέιεζκα αλήιζαλ ζε €5,6 εθαη. γηα ηε
πεξίνδν πνπ έιεμε ζηηο 31 Μαξηίνπ 2012 ζε ζρέζε κε €3,2 εθαη. γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ζηηο
31 Μαξηίνπ 2011.
Σα άιια έζνδα παξνπζηάδνπλ αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 17% ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν
ηνπ 2011 θπξίσο ιφγσ ηεο αχμεζεο ησλ εζφδσλ απφ δηθαηψκαηα θαη πξνκήζεηεο ελψ ην ζχλνιν
ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ αλήιζε ζε €4,2 εθαη. ζε ζρέζε κε €3,6 εθαη. ην 2011 θπξίσο ιφγσ ηεο
αχμεζεο ηνπ θφζηνπο πξνζσπηθνχ.
Ωο απνηέιεζκα ησλ πην πάλσ ηα θέξδε πξηλ απφ ηηο πξνβιέςεηο θαη ηε θνξνινγία αλήιζαλ ζε
€2,2 εθαη. ζε ζρέζε κε θέξδε ηεο ηάμεσο ησλ €151 ρηι. γηα ηελ ηξηκελία ηνπ 2011.
Λφγσ ηεο παξαηεηακέλεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ηεο ζπληεξεηηθήο πνιηηηθήο πνπ αθνινπζεί ε
Σξάπεδα, νη πξνβιέςεηο γηα απνκείσζε δαλείσλ θαη ρνξεγήζεσλ παξνπζηάδνληαη απμεκέλεο θαηά
64% ζε ζρέζε κε ηελ πεξζηλή πεξίνδν κε ηα απνηειέζκαηα ηεο πεξηφδνπ λα παξνπζηάδνπλ θέξδε
ηεο ηάμεσο ησλ €605 ρηι. ζε ζρέζε κε δεκηέο ηεο ηάμεσο ησλ €762 ρηι. ηελ αληίζηνηρε πεξζηλή
πεξίνδν.
Η δηαηήξεζε ηζρπξήο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο απνηειεί πξσηαξρηθφ ζηφρν γηα ηε Σξάπεδα θαη
κειεηά πξφγξακκα θεθαιαηαθήο ελίζρπζεο γηα ελίζρπζε ησλ δεηθηψλ θεθαιαηαθήο επάξθεηαο.

Λεπθσζία, 24 Απξηιίνπ 2012

