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ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD 
ΚΑΣΑΣΑΖ ΓΙΑΥΔΙΡΙΖ – ΠΡΧΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ 2009 

 
 
 

ΤΣΑΖ ΚΑΙ ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΔ 
 
Ζ ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD (ELMA) ζπληάζεθε ζηελ Κύπξν ζηηο 18 Γεθεκβξίνπ 
1990 σο δεκόζηα εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζύλεο ζύκθσλα κε ηηο πξόλνηεο ηνπ πεξί Δηαηξεηώλ 
Νόκνπ, Κεθ.113 θαη είλαη εηζεγκέλε ζηνλ ηνκέα Δπελδπηηθέο Δηαηξείεο ηνπ ΥΑΚ από ηελ εκεξνκελία 
ηδξύζεσο ζηηο 29.03.1996. Ζ M & A INVESTMENTS LTD είλαη ε ηζύλνπζα εηαηξεία ηεο ELMA κε 
πνζνζηό ζπκκεηνρήο 52% ζην εθδνκέλν ηεο θεθάιαην. H M & A INVESTMENTS LTD αλήθεη 
εμ’νινθιήξνπ ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ Δθηειεζηηθνύ Πξνέδξνπ ηεο ELMA θπξίνπ Μηραιάθε Ησαλλίδε. 
 
Οη θύξηεο δξαζηεξηόηεηεο ηεο ELMA είλαη νη Δξγαζίεο Οξγαληζκνύ Δπελδύζεσλ θιεηζηνύ ηύπνπ κε  
επελδύζεηο ζηα Υξεκαηηζηήξηα Κύπξνπ θαη Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ζε αθίλεηα ζην αζηηθό θέληξν 
ηεο Λεπθσζίαο. Οη πεξηζζόηεξεο από ηηο επελδύζεηο απηέο αλήθνπλ ζηεο ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ηεο 
ELMA, JUPITER PORTFOLIO INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD θαη ΓΩΓΩΝΖ ΔΠΔΝΓΤΔΗ 
ΥΑΡΣΟΦΤΛΑΚΗΟΤ ΓΖΜΟΗΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΣΓ. Οη εηαηξείεο απηέο είλαη εηζεγκέλεο ζηνλ θιάδν ησλ 
Δπελδπηηθώλ Δηαηξεηώλ ηνπ ΥΑΚ.  
 
Ζ ELMA είηε απ’επζείαο είηε κέζσ ησλ άιισλ ζπγαηξηθώλ ηεο εηαηξεηώλ έρεη αλαιάβεη ηελ δηαρείξηζε 
ησλ ελ ιόγσ Δηαηξεηώλ, κέζα ζηα πιαίζηα ηεο πνιηηηθήο πνπ ραξάζζνπλ ηα Γηνηθεηηθά ηνπο 
πκβνύιηα. Ζ δηαρείξηζε απηή πεξηιακβάλεη ηελ παξνρή γξαθεηαθώλ δηεπθνιύλζεσλ, σο επίζεο θαη 
ειεγθηηθέο,  γξακκαηεηαθέο θαη δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο. 

    
1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ 
 

Γηα πην ιεπηνκεξή ελεκέξσζε ε αλαζθόπεζε απηή ζα πξέπεη λα δηαβάδεηαη ζε ζπλάξηεζε κε 
ηελ Διεγκέλε Δηήζηα Έθζεζε δηα ην 2008.  

 
Σν θαζαξό ελεξγεηηθό θαηά ηελ 30.04.2009 ήηαλ €29.0 εθαηνκκύξηα ζε ζύγθξηζε κε €29.2 
εθαηνκκύξηα ζηηο 31.12.2008. Δπνκέλσο κπνξεί λα ιερζεί όηη κεηά ηελ θαηάξξεπζε ησλ 
Υξεκαηηζηεξηαθώλ αμηώλ ην 2008 ζήκεξα ηα ρξεκαηηζηήξηα έρνπλ ζηαζεξνπνηεζεί. Ζ 
ζύγθξηζε ησλ νηθνλνκηθώλ απνηειεζκάησλ ησλ πξώησλ ηεζζάξσλ κελώλ ηνπ 2009 κε ηελ 
αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2008 θαη κε νιόθιεξν ην 2008 έρεη σο αθνινύζσο: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

 

Διζοδήμαηα 1/1/-30/4/09 1/1/-30/4/08 Έηορ 2008 

  ζε € ζε € ζε € 

Μεξίζκαηα εηζπξαθηέα 
         

158.582  
           

1.428.303  
             

2.987.870  

Δλνίθηα εηζπξαθηέα 
         

241.981  
              

326.616  
                

836.378  

Πιεόλαζκα από επαλεθηίκεζε αθηλήησλ 
                     

-  
                         

-  
             

2.896.275  

Κέξδνο από εθπνίεζε εμαξηεκέλσλ θαη ζπλδεδελέλσλ 
εηαηξεηώλ 

         
132.079  

                         
-  

                  
13.184  

Εεκηά από εθπνίεζε επελδύζεσλ 
        

(178.161) 
         

(2.082.640) 
           

(7.441.748) 

Κέξδνο/(Εεκηά) από επαλεθηίκεζε επελδύζεσλ 
         

263.943  
       

(16.265.697) 
         

(54.423.502) 

Άιια εηζόδήκαηα 
             

1.537  
                

73.473  
                

236.803  

  
         

619.961  
       

(16.519.945) 
         

(54.894.740) 

Μείον     

Έμνδα δηνίθεζεο θαη δηεύζπλζεο 
        

(335.795) 
            

(597.857) 
           

(1.300.740) 

Καζαξά έμνδα ρξεκαηνδόηεζεο  
        

(268.741) 
            

(294.045) 
           

(1.093.191) 

Αλαβαιιόκελε θαη άιιεο θνξνινγίεο 
               

(430) 
              

(12.542) 
              

(533.418) 

Άιια έμνδα θαη απνζβέζεηο 
          

(12.508) 
            

(128.360) 
              

(198.702) 

Κέξδνο/(δεκηά) πξηλ ηελ αθαίξεζε ηνπ ζπκθέξνληνο 
κεηνλόηεηαο 

             
2.487  

       
(17.552.748) 

         
(58.020.791) 

      

πκθέξνλ κεηνλόηεηαο 
               

(995) 
         

(6.012.287) 
         

(21.492.260) 
      

Κέξδνο/(δεκηά) πνπ αλαινγεί ζηνπο κεηόρνπο ηεο ηζύλνπζαο 
εηαηξείαο 

             
1.492 

       
(11.540.461) 

         
(36.528.531) 

        

 
2. ΤΓΚΡΙΣΙΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ 
 
 Σνπο πξώηνπο ηέζζεξεηο κήλεο ηνπ 2009 ε εηαηξεία παξνπζίαζε θέξδε €1.492 ζε 
 ζύγθξηζε κε δεκηέο €11.5 εθαηνκκπξίσλ θαηά ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2008. Ζ 
 βειηίσζε νθείιεηαη ζηελ αλάθακςε ηνπ ΥΑΚ θαη ησλ δηεζλώλ Υξεκαηηζηεξίσλ ηνλ 
 Απξίιην ηνπ 2009. 
 
3. ΓΔΓΟΝΟΣΑ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΟ 2009 
 
 Σόζνλ ε Κππξηαθή νηθνλνκία όζνλ θαη ε παγθόζκηα νηθνλνκία ζπλερίδνπλ λα 
 επεξεάδνληαη από ηελ παξαηεηακέλε παγθόζκηα νηθνλνκηθή θξίζε. αλ απνηέιεζκα ν ξπζκόο 
 ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηεο Κύπξνπ ην 2009 αλακέλεηαη λα είλαη κεδεληθόο ελώ ζηηο 
 πεξηζζόηεξεο άιιεο ρώξεο αλακέλεηαη λα είλαη αξλεηηθόο. Λόγσ ηεο θξίζεο απηήο νη 
 Υξεκαηηζηεξηαθέο αμίεο έρνπλ επεξεαζζεί άκεζα κε απνηέιεζκα από ην ηέινο ηνπ 2007 κέρξη 
 ηνλ Μάξηην ηνπ 2009 νη κεηνρέο λα ράζνπλ πέξημ ηνπ 80% ηεο αμίαο ηνπο. Σηο ηειεπηαίεο 40 
 εκέξεο (αξρέο Απξηιίνπ κέρξη 8  Μαΐνπ) ν πησηηθόο απηόο ξπζκόο αλεθόπε θαη επηθξάηεζε 
 έλαο έληνλνο αλνδηθόο  ξπζκόο. Μέρξη ην ηέινο  ηνπ Απξηιίνπ όιεο νη δεκηέο ηνπ 2009 
 εθαιύθζεζαλ ελώ ζηηο 12 Μαΐνπ 2009 ν Γεληθόο Γείθηεο ηνπ ΥΑΚ αλήιζε ζηηο 1434 κνλάδεο 
 από ηηο 1101.42 κνλάδεο ζηηο 31.12.08, δειαδή ζεκεηώζεθε αύμεζε 30.2%. Λόγσ όκσο ηεο 
 πνιύ ξεπζηήο θαηάζηαζεο ηεο Κππξηαθήο θαη ηεο παγθόζκηαο νηθνλνκίαο δελ κπνξνύλ λα 
 γίλνπλ πξνβιέςεηο γηα ην ππόινηπν ηνπ ρξόλνπ. 
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4. ΠΡΟΒΛΔΦΔΙ ΚΑΙ ΔΚΣΙΜΖΔΙ ΓΙΑ ΣΟ 2009 
 
 Παξά ηελ ξεπζηή θαηάζηαζε όπσο πεξηγξάθεηαη πην πάλσ ζα κπνξνύζακε λα πξνβνύκε 
 ζηηο αθόινπζεο εθηηκήζεηο: 
 
 (α) Αποηελέζμαηα 1ηρ Δξαμηνίαρ 2009:  
 

Δθόζνλ κέρξη ζήκεξα (15/05/09) ν Γεληθόο Γείθηεο παξνπζηάδεη  ζεκαληηθή αύμεζε 
θαη επνκέλσο θαη ε Δηαηξεία παξνπζηάδεη ηα αλάινγα θέξδε, πξνβιέπνπκε όηη ηα 
απνηειέζκαηα ηνπ Πξώηνπ Δμακήλνπ ηνπ 2009 ζα είλαη ζεηηθά. Γελ κπνξνύκε όκσο λα 
απνθιείζνπκε ηελ πηζαλόηεηα ε   ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά λα επαλέιζεη ζηελ πησηηθή 
πνξεία πνπ επηθξάηεζε ην 2008 θαη κέρξη ηνλ Μάξηην ηνπ 2009. 

 
 (β) Οικονομική Κπίζη και Υπημαηιζηηπιακέρ αξίερ: 
 

Θα ζέιακε λα επηζεκάλνπκε όηη ηα Υξεκαηηζηήξηα έρνπλ ηελ δηθή ηνπο ινγηθή. ηελ 
πεξίπησζε απηή εάλ επηθξαηήζεη ε πξόβιεςε όηη ε νηθνλνκηθή θξίζε νδεύεη πξνο ην 
ηέινο ηεο θαη όηη κέρξη ην ηέινο ηνπ 2009 ή ην αξγόηεξν αξράο ηνπ 2010 ζα 
αθνινπζήζεη νηθνλνκηθή αλάθακςε θαη επεηδή ηα Υξεκαηηζηήξηα πξνεμνθινύλ ηηο 
πηζαλέο απηέο εμειίμεηο κέρξη θαη έμη κήλεο πξνεγνπκέλσο, ηόηε ε αλάθακςε ησλ ζα 
πξνεγεζεί ηεο αλάθακςεο ηεο νηθνλνκίαο. Με ηνλ ίδην ηξόπν ην ηέινο ηνπ 2007 ε 
ρξεκαηηζηεξηαθή θξίζε είρε πξνεγεζεί ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Με βάζε απηέο ηηο 
πξνβιέςεηο αξθεηνί αλαιπηέο εθηηκνύλ όηη ε Υξεκαηηζηεξηαθή αλάθακςε 
Απξηιίνπ/Μαΐνπ 2009 είλαη ε αξρή κηαο κεζνπξόζεζκεο ζηαζεξνπνίεζεο ησλ 
Υξεκαηηζηεξηαθώλ αμηώλ. Δθόζνλ επαιεζεπζνύλ απηέο νη πξνβιέςεηο ε Δηαηξεία ην 
2009 ζα επαλέιζεη ζε ηθαλνπνηεηηθή θεξδνθνξία. 

 
Ωζηόζν επαλαιακβάλνπκε όηη ε νηθνλνκηθή θξίζε ζπλερίδεηαη αθόκε ζε παγθόζκηα 
θιίκαθα θαη δελ ππάξρεη ζίγνπξε πξόβιεςε. 

  
 (γ) ύνθεζη Υαπηοθςλακίος: 
 

H Δπελδπηηθή Πνιηηηθή ηεο Δηαηξείαο ππήξμε αλέθαζελ ε επέλδπζε ζε αμίεο κε ρακειό 
επελδπηηθό θίλδπλν. Πην ζπγθεθξηκέλα ε πνιηηηθή απηή θαζνξίδεηαη από ηηο πην θάησ 
αξρέο: 

 
  (i) ρεδόλ ην ήκηζε ηνπ Υαξηνθπιαθίνπ ηνπ πγθξνηήκαηνο (46.78%) είλαη  
   επελδπκέλν ζε αθίλεηα πνπ επξίζθνληαη ζην θέληξν ηεο Λεπθσζίαο. Σελ  
   ηειεπηαία εηθνζαεηία ε αμία ηνπο ήηαλ ζηαζεξά αλνδηθή κε ηθαλνπνηεηηθή  
   απόδνζε ζε ελνίθηα. 
 

(ii) Σν Υαξηνθπιάθην ηεο Δηαηξείαο απνηειείηαη από επελδύζεηο πέξαλ ηνπ 80% 
 πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ‘Βlue Chips’ θαη έρνπλ ηνλ κηθξόηεξν θίλδπλν ζε 
 ζρέζε κε ηηο άιιεο Υξεκαηηζηεξηαθέο επελδύζεηο. 

 
(iii)  Πέξαλ ηνπ 80% ησλ επελδύζεσλ ηνπ Υαξηνθπιαθίνπ έρνπλ κεξηζκαηηθή 
 απόδνζε θαη παξαρσξνύζαλ κέξηζκα αλειιηπώο ηα ηειεπηαία ηξία ρξόληα.  

 
(iv)  Οη επελδύζεηο επηιέγνληαη κε νξίδνληα δύν σο ηξηώλ ρξόλσλ θαη βαζίδνληαη 
 ζε επαγγεικαηηθέο αλαιύζεηο ησλ πξννπηηθώλ εθάζηεο Δηαηξείαο γηα ηα 
 πξνζερή ηξία ρξόληα ηνπιάρηζηνλ. 

 
 
Πην θάησ παξνπζηάδνπκε ην Υαξηνθπιάθην ησλ Δπελδύζεσλ ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ  30ε Απξηιίνπ 
2009: 
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ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ  ΣΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΟ ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED 

ΚΑΣΑ ΣΖΝ 30 ΑΠΡΗΛΗΟΤ 2009     

  ΑΡΙΘΜΟ 
ΚΟΣΟ 
ΑΓΟΡΑ 

 ΣΡΔΥΟΤΑ 
ΑΞΙΑ  ΠΟΟΣΟ 

  ΜΔΣΟΥΧΝ ζε ΔΤΡΩ  ζε ΔΤΡΩ  % 

ΑΚΗΝΖΣΑ     33.432.215 46,78 

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD 4.728.177 20.891.671 8.827.280 12,35 

ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΤΠΡΟΤ ΓΖΜΟΗΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΣΓ 2.325.788 13.110.223 6.977.364 9,76 

MARFIN POPULAR - ΑΞΗΟΓΡΑΦΑ   5.000.000 5.000.000 7,00 

ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΤΠΡΟΤ - ΑΞΗΟΓΡΑΦΑ   5.125.766 4.953.052 6,93 

CLR INVESTMENT FUND PUBLIC LTD 29.876.897 3.135.055 1.195.076 1,67 

ASPIS HOLDINGS PUBLIC CO LTD 2.430.000 3.357.407 1.044.900 1,46 

EΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ 57.716 2.185.578 919.993 1,29 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΓΖΜΟΗΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΣΓ 801.309 1.481.678 905.479 1,27 

EUROBANK ERGASIAS 96.680 1.621.424 580.080 0,81 

ALPHA BANK  70.700 1.490.539 526.715 0,74 

ΆΛΛΔ ΔΠΔΝΓΤΔΗ     3.350.964 4,69 

ΑΛΛΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ     3.753.440 5,25 

ΟΛΙΚΟ ΔΝΔΡΓΖΣΙΚΟ     71.466.558 100,00 

 

5. ΚΤΡΙΟΣΔΡΟΙ ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΔΒΑΙΟΣΖΣΔ  
 

1. Κίνδςνορ επιηοκίος 
 
Ο θίλδπλνο επηηνθίνπ είλαη ν θίλδπλνο ε αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ κέζσλ λα 
δηαθπκαίλεηαη εμαηηίαο αιιαγώλ ζηα επηηόθηα αγνξάο. Σν πγθξόηεκα θαη ε Δηαηξεία 
εθηίζεληαη ζε θίλδπλν επηηνθίνπ ζε ζρέζε κε ηα καθξνπξόζεζκα δάλεηα θαη ηα 
ηξαπεδηθά παξαηξαβήγκαηα όπσο παξνπζηάδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ζ 
δηεύζπλζε ηνπ πγθξνηήκαηνο θαη ηεο Δηαηξείαο παξαθνινπζεί ηηο δηαθπκάλζεηο ζηα 
επηηόθηα ζε ζπλερή βάζε θαη ιακβάλεη ηα δένληα κέηξα. Σν πγθξόηεκα δελ πξνβαίλεη 
ζε νπνηεζδήπνηε ελέξγεηεο γηα πξνζηαζία από ηηο δηαθπκάλζεηο επηηνθίσλ. Λόγσ ηεο 
νηθνλνκηθήο θξίζεο ηα επηηόθηα ζπλερώο κεηώλνληαη θαη ηόζν ην θόζηνο όζν θαη ν 
θίλδπλνο ζπλερώο κηθξαίλεη. 

 
2. Πιζηωηικόρ κίνδςνορ 
 

Ο πηζησηηθόο θίλδπλνο απνξξέεη από ηελ αδπλακία πειαηώλ λα απνπιεξώζνπλ ηα 
ππόινηπα θαη λα ηεξήζνπλ ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο. Ο πηζησηηθόο θίλδπλνο γηα 
επελδύζεηο εμσηεξηθνύ (κνξθήο index linked fund) είλαη πεξηνξηζκέλνο ζην αξρηθό 
θεθάιαην επέλδπζεο. Σν πγθξόηεκα πεξηνξίδεη ηνλ πηζησηηθό θίλδπλν επελδύνληαο 
θπξίσο ζε θηλεηέο αμίεο θαη ζε δπλακηθνύο ηίηινπο (blue chips) πνπ ζπλήζσο 
επεξεάδνληαη ιηγόηεξν από πησηηθέο ηάζεηο. Δπίζεο γηα λα αληηζηαζκίζεη κέξνο ηνπ 
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πην πάλσ θηλδύλνπ, ην πγθξόηεκα έρεη επελδύζεη ζε θηλεηέο αμίεο ηόζν ζην 
Υξεκαηηζηήξην Αμηώλ Κύπξνπ όζν θαη ζε ρξεκαηηζηήξηα ηνπ εμσηεξηθνύ. Ζ Δηαηξεία 
δε ζπλεζίδεη λα απαηηεί εμαζθαιίζεηο αλαθνξηθά κε ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα πνπ 
θαηέρεη κε εηαηξείεο ηνπ πγθξνηήκαηνο, θαζώο ε Γηεύζπλζε πηζηεύεη όηη δελ ππάξρεη 
πηζησηηθόο θίλδπλνο ζ’ απηέο ηηο πεξηπηώζεηο. 
 

3. ςναλλαγμαηικόρ κίνδςνορ 
 

Ο θίλδπλνο απηόο πεγάδεη από αξλεηηθέο κεηαβνιέο, ζηηο ηηκέο μέλνπ ζπλαιιάγκαηνο 
ζε ζρέζε κε αγνξέο, πσιήζεηο θαη έμνδα ζε μέλα λνκίζκαηα, θαζώο θαη ζηε 
κεηαηξνπή ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνύ. 
Ο θίλδπλνο απηόο είλαη κεδακηλόο εθόζνλ ζρεδόλ όιν ην Υαξηνθπιάθην βαζίδεηαη ζε 
Δπξώ. 

 
4. Δπισειπημαηικόρ κίνδςνορ 

 
Ο επηρεηξεκαηηθόο θίλδπλνο είλαη ζπλπθαζκέλνο κε ηηο απμνκεηώζεηο ησλ ηηκώλ ησλ 
κεηνρηθώλ ηίηισλ, πνπ πξνθύπηνπλ από θάζε παξάγνληα πνπ επεξεάδεη ηελ 
ρξεκαηηζηεξηαθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή αμία ηνπ θάζε ηίηινπ. Δλδερόκελε κείσζε ησλ 
ηηκώλ ηνπ ΥΑΚ θαη/ή άιια ρξεκαηηζηήξηα πηζαλό λα επηθέξεη κείσζε ζηελ αγνξαία 
αμία ησλ επελδύζεσλ ηνπ πγθξνηήκαηνο, θαη θαη’ επέθηαζε θεθαιαηνπρηθέο δεκηέο. Ζ 
πξαγκαηνπνίεζε θεθαιαηνπρηθώλ θεξδώλ δελ απνηειεί εγγύεζε όζνλ αθνξά ηελ 
κειινληηθή πνξεία ησλ ηηκώλ ησλ θηλεηώλ αμηώλ. Δπίζεο, ε εκπνξεπζηκόηεηα ησλ 
αμηώλ πνπ είλαη εηζεγκέλεο ζην ΥΑΚ είλαη ρακειόηεξε από απηή αλεπηπγκέλσλ 
θεθαιαηαγνξώλ, κε απνηέιεζκα λα πεξηνξίδεηαη ε δπλαηόηεηα ξεπζηνπνίεζεο 
κεγάισλ παθέησλ. Σν πγθξόηεκα παξαθνινπζεί ζε ζπλερή βάζε όιεο ηηο ζρεηηθέο 
εμειίμεηο, κε ζηόρν ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ ζρεηηθώλ θηλδύλσλ, ιακβάλνληαο κέηξα 
όπσο νη επηιεγκέλεο ηνπνζεηήζεηο θαη ξεπζηνπνηήζεηο, θαζώο θαη ε επίηεπμε 
ηθαλνπνηεηηθήο δηαζπνξάο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ επελδύζεσλ ζε θηλεηέο αμίεο ζηελ 
Κύπξν θαη ην εμσηεξηθό. 
 
Δπίζεο ην 47% ηνπ Υαξηνθπιαθίνπ απνηειείηαη από επελδύζεηο ζε αθίλεηε πεξηνπζία 
πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη θπξίσο ζε αθίλεηα ρακεινύ θηλδύλνπ, ηα νπνία απνθέξνπλ 
ηθαλνπνηεηηθά εηζνδήκαηα από ελνίθηα, κε απνηέιεζκα ηνλ πεξηνξηζκό ησλ ζρεηηθώλ 
θηλδύλσλ.  

 
5. Κίνδςνορ πεςζηόηηηαρ 

 
Ο θίλδπλνο ξεπζηόηεηαο είλαη ν θίλδπλνο πνπ πξνθύπηεη όηαλ ε ιήμε ησλ 
πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεώζεσλ δε ζπκπίπηνπλ. ‘Όηαλ νη ιήμεηο δελ 
ζπκπίπηνπλ, ε απνδνηηθόηεηα κπνξεί λα απμεζεί αιιά ηαπηόρξνλα κπνξεί λα απμεζεί 
ν θίλδπλνο δεκηώλ. Σν πγθξόηεκα εθαξκόδεη δηαδηθαζίεο κε ζθνπό ηελ 
ειαρηζηνπνίεζε ηέηνησλ δεκηώλ, όπσο ε δηαηήξεζε ηθαλνπνηεηηθώλ πνζώλ κεηξεηώλ 
θαη άιισλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ κε πςειή ξεπζηόηεηα θαη κε ηε δηαηήξεζε ελόο 
ηθαλνπνηεηηθνύ πνζνύ ζε εμαζθαιηζκέλεο πηζησηηθέο δηεπθνιύλζεηο. 

 
 6. ΓΙΑΥΔΙΡΙΖ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 
 

Σν πγθξόηεκα δηαρεηξίδεηαη ηα θεθάιαηα ηνπ νύησο ώζηε λα δηαζθαιίδεη όηη ζα 
ζπλερίζεη λα ιεηηνπξγεί σο δξώζα νηθνλνκηθή κνλάδα θαη ηαπηόρξνλα ζα έρεη ηε 
κέγηζηε δπλαηή απόδνζε γηα ηνπο κεηόρνπο κέζσ ηεο βειηίσζεο αλαινγίαο ηδίσλ 
θεθαιαίσλ θαη δαλεηζκνύ. Ζ γεληθή ζηξαηεγηθή ηνπ πγθξνηήκαηνο δελ έρεη αιιάμεη 
από ην πξνεγνύκελν έηνο.  

 


