
 1

 
ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ 

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ – ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2012 
 
 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 
Η ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ (ΔΩΔΩΝΗ) συστάθηκε στην 
Κύπρο στις 22 Φεβρουαρίου 1996 ως δημόσια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης σύμφωνα με τις πρόνοιες 
του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ.113 και είναι εισηγμένη εις τον τομέα Επενδυτικές Εταιρείες του ΧΑΚ από 
τις 06.08.1997. Η ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD (ELMA) είναι η ιθύνουσα εταιρεία της 
ΔΩΔΩΝΗ με ποσοστό συμμετοχής 64.5% στο εκδομένο της κεφάλαιο. 
 
Οι κύριες δραστηριότητες της ΔΩΔΩΝΗ είναι οι Εργασίες Οργανισμού Επενδύσεων κλειστού τύπου με 
σχεδόν αποκλειστικές επενδύσεις στα Χρηματιστήρια Κύπρου και Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
Διευθυντής Επενδύσεων 
 
Η ΔΩΔΩΝΗ δεν έχει δικό της προσωπικό. Έχει διορίσει Διευθυντή Επενδύσεων την ιθύνουσα εταιρεία  
ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD. Ο Διευθυντής Επενδύσεων καλύπτει την επένδυση 
κεφαλαίων καθώς και γραμματειακές και διοικητικές υπηρεσίες. 
 
1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 
Για πιο λεπτομερή ενημέρωση η ανασκόπηση αυτή θα πρέπει να διαβάζεται σε συνάρτηση με την 
Ελεγμένη Ετήσια Έκθεση για το 2011 ως και με την Εξαμηνιαία Έκθεση για το πρώτο εξάμηνο του 
2012.   

 
Το καθαρό ενεργητικό κατά την 30.09.2012 ήταν €2.0 εκατομμύρια σε σύγκριση με €4.3 
εκατομμύρια στις 31.12.2011.   
 

2. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 

Τους πρώτους εννέα μήνες του 2012 η εταιρεία παρουσίασε ζημιά €2 εκατομμυρίων σε σύγκριση 
με ζημιά €5 εκατομμυρίων κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2011. Η ζημιά οφείλεται στην πτώση 
του δείκτη του ΧΑΚ και των διεθνών Χρηματιστηρίων τους πρώτους εννέα μήνες του 2012. 

 
3. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟ 2012 
 

Τόσον η Κυπριακή οικονομία όσον και η παγκόσμια οικονομία συνεχίζουν να επηρεάζονται από 
την παρατεταμένη παγκόσμια οικονομική κρίση. Σαν αποτέλεσμα ο ρυθμός της οικονομικής 
ανάπτυξης της Κύπρου το 2012 αναμένεται να είναι αρνητικός.  Πέραν τούτου το χαρτοφυλάκιο της 
εταιρείας είναι επενδυμένο κυρίως σε τραπεζικές μετοχές η αξία των οποίων έχει καταρρεύσει 
λόγω της τραπεζικής κρίσης στην ΕΕ και κυρίως στην Κύπρο και Ελλάδα.  Λόγω των ως άνω 
εξελίξεων ο γενικός δείκτης του ΧΑΚ εμειώθη κατά τους 9 μήνες 31/12/2011 μέχρι 30/09/2012 κατά 
64.3% ενώ για την ίδια περίοδο ο Τραπεζικός Δείκτης εμειώθη κατά 67.32%.  Συγκριτικά η μείωση 
της καθαρής εσωτερικής αξίας της εταιρείας ήταν 52% (από €4.2 εκατ. σε €2 εκατ.). 
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4. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 2012 
 

Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω ο δείκτης του ΧΑΚ τους πρώτους 9 μήνες του 2012 μειώθηκε κατά 
64.3% και η μείωση στην καθαρή εσωτερική αξία της εταιρείας ήταν 52%.  Τον συσχετισμό αυτό 
δεν είναι δυνατό τουλάχιστο για το 2012 να τον αποφύγουμε εφόσον το χαρτοφυλάκιο της 
εταιρείας είναι επενδυμένο σε μετοχές.  Στο παρόν στάδιο οι εξελίξεις  είναι πολύ ρευστές και δεν 
είναι δυνατό να γίνει καμία πρόβλεψη.  Θα πρέπει όμως να τονίσουμε ότι δεν προβλέπουμε 
οιανδήποτε βελτίωση της σημερινής κατάστασης πριν το τέλος του 2012.   

 
5. ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ 
 
 Πιστωτικός Κίνδυνος 
 

Ο κίνδυνος αυτός είναι πολύ περιορισμένος και σχεδόν ανύπαρκτος εφόσον η Εταιρεία ούτε 
δανείζει ούτε δανείζεται. Τυχόν μικρά πιστωτικά ή χρεωστικά υπόλοιπα που μπορεί να 
προκύψουν είτε με τις Τράπεζες, είτε με την Χρηματιστηριακή Εταιρεία μέσω της οποίας διεξάγει 
αγοραπωλησίες μετοχών, έχουν μηδενικό κίνδυνο. 

 
 Κίνδυνος Ρευστότητας 
 

Δια τον ίδιο λόγο που αναφέρεται πιο πάνω (η Εταιρεία δεν δανείζεται) ο κίνδυνος ρευστότητας 
είναι μηδαμινός. 

 
 Κίνδυνος Αγοράς 

 
Ο κίνδυνος αγοράς σχετίζεται άμεσα με τες αλλαγές εις τες χρηματιστηριακές αξίες των μετοχών 
εις τες οποίες επενδύει. Όπως αποδείχθηκε από την εμπειρία του 2010-2011 ο κίνδυνος αυτός 
είναι και σοβαρός και υπαρκτός. Οι αυξομειώσεις των μετοχών τα δώδεκα χρόνια ζωής της 
ΔΩΔΩΝΗ υπήρξαν πολύ έντονες, ακόμη και για τις Τραπεζικές μετοχές οι οποίες εθεωρούντο “blue 
chips” και στις οποίες η εταιρεία εστίαζε τις κύριες επενδύσεις της εφόσον τις εθεωρούσε ως τις 
πιο σταθερές μετοχές με υψηλή μερισματική απόδοση. 
 


