
ΕΙ∆ΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ 
ΤΜΧ ΣΕ 
ΝΟΜΙΣΜΑ 
ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ 
ΣΕ Ξ.Ν

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ 
ΣΕ  EURO

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ 
ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ 
ΤΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ 
ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ 
ΕΝΕΡ/ΚΟΥ

GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. 10.000,000 9,2000 92.000,00 1,02 % 1,03 %

LAMDA DEVELOPMENT AE 11.500,000 6,9000 79.350,00 0,88 % 0,89 %

171.350,00 1,91 % 1,92 %

VIOHALKO SA 27.000,000 3,2350 87.345,00 0,97 % 0,98 %

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 2.000,000 15,5000 31.000,00 0,35 % 0,35 %

118.345,00 1,32 % 1,32 %

FOLLI FOLLIE GROUP 12.000,000 19,0000 228.000,00 2,54 % 2,55 %

228.000,00 2,54 % 2,55 %

ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ 15.200,000 22,9000 348.080,00 3,88 % 3,89 %

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.ΣΥΜΜ ΑΚΙΝΗΤΩΝ,ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 37.000,000 4,4300 163.910,00 1,82 % 1,83 %

511.990,00 5,70 % 5,73 %

ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ(ΕΛΛΑΣ)∆ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 19.500,000 18,7800 366.210,00 4,08 % 4,10 %

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ 18.000,000 7,6100 136.980,00 1,53 % 1,53 %

503.190,00 5,60 % 5,63 %

JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 32.200,000 14,9000 479.780,00 5,34 % 5,37 %

ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 1.000,000 12,6500 12.650,00 0,14 % 0,14 %

492.430,00 5,48 % 5,51 %

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 36.000,000 9,1400 329.040,00 3,66 % 3,68 %

329.040,00 3,66 % 3,68 %

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ 73.000,000 10,5000 766.500,00 8,53 % 8,57 %

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. 10.148,000 8,2500 83.721,00 0,93 % 0,94 %

850.221,00 9,47 % 9,51 %

ΟΤΕ Α.Ε 90.000,000 11,5000 1.035.000,00 11,52 % 11,58 %

1.035.000,00 11,52 % 11,58 %

ALPHA BANK 481.000,000 1,7870 859.547,00 9,57 % 9,62 %

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΕ 1.905.000,000 0,3190 607.695,00 6,77 % 6,80 %

METLIFE ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ∆ΕΙΚΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Χ.Α.

ΑΡ.Α∆ΕΙΑΣ: 14/250/08.06.2001- ΦEK: 902/B/13.07.2001

ΑΡΙΘΜΟΣ Α∆ΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ:201/27.03.2014

ΕΤΑΙΡΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ MetLife Α.Ε.∆.Α.Κ.

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.
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ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2017 (άρθρα 11, 77 Ν.4099/12 και Ν.4308/14)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ

Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ

Ι. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α

Ακίνητη Περιουσία

Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες

Εμπόριο

Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών

Πετρέλαιο & Αέριο

Προσωπικά & Οικιακά Αγαθά

Πρώτες Ύλες

Ταξίδια & Αναψυχή

Τηλεπικοινωνίες

Τράπεζες

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ∆ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ ∆ΕΝ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ



ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 97.425,000 3,0700 299.094,75 3,33 % 3,35 %

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS AE 615.000,000 0,8500 522.750,00 5,82 % 5,85 %

2.289.086,75 25,49 % 25,61 %

COCA COLA HBC AG 67.500,000 27,2500 1.839.375,00 20,48 % 20,58 %

1.839.375,00 20,48 % 20,58 %

Α∆ΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 37.000,000 1,9360 71.632,00 0,80 % 0,80 %

Ε.Υ∆.Α.Π ΑΕ 5.000,000 6,2600 31.300,00 0,35 % 0,35 %

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. 5.000,000 4,4100 22.050,00 0,25 % 0,25 %

∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ 37.000,000 1,9500 72.150,00 0,80 % 0,81 %

197.132,00 2,19 % 2,21 %

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε 18.500,000 5,2600 97.310,00 1,08 % 1,09 %

97.310,00 1,08 % 1,09 %

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ  ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α 8.662.469,75 96,45 % 96,90 %

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 8.662.469,75 96,45 % 96,90 %

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ 
ΑΓΟΡΑ

8.662.469,75 96,45 % 96,90 %

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ 8.662.469,75 96,45 % 96,90 %

ΧΡΕΩΣΤΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΟΙ 79.292,68 0,88 % 0,89 %

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 79.292,68 0,88 % 0,89 %

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS SA EUR 239.870,74 2,67 % 2,68 %

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 239.870,74 2,67 % 2,68 %

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ 239.870,74 2,67 % 2,68 %

ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 8.981.633,17 100,00 % 100,47 %

ΠΙΣΤΩΤΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΟΙ -8.836,05 -0,10 %

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ -33.321,50 -0,37 %

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ -42.157,55 -0,47 % -0,47 %

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 8.939.475,62 100,00 %

31/12/2017 31/12/2016 ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 8.939.475,62 13.996.748,19

ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ 96,90 % 96,31 % 0,59 %

Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ

Ι. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Τρόφιμα & Ποτά

Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας

Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες

ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

(Μερίδια 6.926.178,530 * 1,2907  EUR)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ

ΜΕΤΑΞΥ 31.12.2017 ΚΑΙ 31.12.2016

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ∆ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ ∆ΕΝ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ



ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α 96,90 % 96,31 % 0,59 %

Α. ΠΡΟΣΟ∆ΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR

Ι. Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων 1.911,89

ΙΙ. Μερίσματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α 282.886,07

284.797,96

Β. ΚΕΡ∆Η/ΖΗΜΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Ι. Κέρδη/Ζημιές από πωλήσεις χρεογράφων -6.270.871,34

ΙΙ.Κέρδη/Ζημιές από ΣΜΕ 36.217,00

-6.234.654,34

Γ. ∆ΑΠΑΝΕΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ι. Αμοιβή Εταιρίας ∆ιαχείρισης -85.253,56

ΙΙ. Αμοιβή Θεματοφυλακής -21.597,56

ΙΙΙ. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων -20.476,63

IV. Φόροι -104.312,91

V. Τόκοι και Συναφή Έξοδα -1,00

VI. Έξοδα άρθρου 9 του Κανονισμού -6.218,46

-237.860,12

∆. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ

0,00

ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 01.01.2017 - 31.12.2017 -6.187.716,50

I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙ∆ΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙ∆ΙΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR

Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/2016 12.989.601,25 27.264.533,91

Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01/01/2017 - 31/12/2017 1.123.580,53 1.358.735,45

Μείον Εξαγορές μεριδίων 01/01/2017 - 31/12/2017 -7.187.003,25 -9.142.446,09

Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31/12/2017 6.926.178,53 19.480.823,27

Ζημιές Περιόδου 01.01.2017 - 31.12.2017 -6.187.716,50

Σύνολο Αξίας Μεριδίων 13.293.106,77

II. ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς

Σε τιμές κτήσεως την 31.12.2017 13.016.100,90

Σε τρέχουσες τιμές την 31.12.2017 8.662.469,75

Σύνολο Υπεραξίας/Υποαξίας -4.353.631,15

β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού

Σε τιμές κτήσεως την 31.12.2017 277.005,87

Σε τρέχουσες τιμές την 31.12.2017 277.005,87

Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού 0,00

Σύνολο Υπεραξίας/Υποαξίας & Λοιπών Στοιχείων
Ενεργητικού/Παθητικού

-4.353.631,15

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 8.939.475,62

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 01.01.2017 - 31.12.2017

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2017 - 31.12.2017

(Μερίδια 6.926.178,530 * 1,2907  EUR)

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ∆ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ ∆ΕΝ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ



ΧΡΗΣΗ 2015 ΧΡΗΣΗ 2016 ΧΡΗΣΗ 2017

01.01. -31.12.15 01.01. -31.12.16 01.01.-31.12.17

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 12.712.080,05 13.996.748,19 8.939.475,62

ΤΙΜΗ ΜΕΡΙ∆ΙΟΥ 31/12 1,1166 1,0775 1,2907

ΟΜΙΛΟΣ/ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO ΠΟΣΟΣΤΟ

ΟΜΙΛΟΣ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ GROUP 185.960,00 2,08 %

-- ΜΕΤΟΧΕΣ 185.960,00 2,08 %

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.ΣΥΜΜ ΑΚΙΝΗΤΩΝ,ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 163.910,00 1,83 %

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. 22.050,00 0,25 %

31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015

Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι 8.662.469,75 13.480.135,41 12.498.114,00

Μη μεταβιβάσιμοι τίτλοι 0,00 0,00 0,00

Καταθέσεις σε τράπεζες 239.870,74 513.051,62 179.070,81

Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 79.292,68 63.674,40 221.719,76

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 8.981.633,17 14.056.861,43 12.898.904,57

Υποχρεώσεις -42.157,55 -60.113,24 -186.824,52

Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων 8.939.475,62 13.996.748,19 12.712.080,05

Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία 6.926.178,530 12.989.601,254 11.384.542,080

Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια) 1,2907 1,0775 1,1166

Ανάλυση Χαρτοφυλακίου

1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο 
χρηματιστήριο αξιών

8.662.469,75 13.480.135,41 12.498.114,00

2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες 
ρυθμιζόμενες αγορές

0,00 0,00 0,00

3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των 
οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους 

0,00 0,00 0,00

4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις 
περιπτώσεις (1), (2) και (3)

0,00 0,00 0,00

Σύνολο 8.662.469,75 13.480.135,41 12.498.114,00

01.01.-31.12.17 01.01. -31.12.16 01.01. -31.12.15

Α. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου

Εισόδημα από επενδύσεις -5.951.768,27 -328.492,91 -4.431.949,78

Λοιπά εισοδήματα 1.911,89 1.600,42 2.441,72

Έξοδα διαχείρισης -85.253,56 -89.584,56 -101.043,90

Έξοδα θεματοφύλακα -21.597,56 -19.849,75 -18.861,54

Λοιπά έξοδα και φόροι -131.009,00 -75.396,41 -50.075,80

Καθαρό εισόδημα -6.187.716,50 -511.723,21 -4.599.489,30

Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών
στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου

Έκδοση νέων μεριδίων 1.358.735,45 1.863.479,56 3.041.736,70

Εξαγορές μεριδίων -9.142.446,09 -293.976,77 -346.206,85

∆ιαφορές επιμέτρησης επενδύσεων 8.914.154,57 226.888,56 -332.196,52

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΟΜΙΛΟΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (Αρ.61-65, Ν.4099/2012)

Κατά την 31.12.2017 οι επενδύσεις σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εταιρειών του ίδιου ομίλου αναλύονται ως εξής:

Ι. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 31.12.2017

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου 01.01. έως 31.12.2017

(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ∆ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ ∆ΕΝ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ



Σύνολο 1.130.443,93 1.796.391,35 2.363.333,33

Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β) -5.057.272,57 1.284.668,14 -2.236.155,97

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) υπ’ αριθμόν 65/28.06.2015, η χρονική περίοδος από 28 Ιουνίου έως και 6 Ιούλιου 2015, κηρύχθηκε τραπεζική αργία βραχείας
διάρκειας. 
Για το ίδιο χρονικό διάστημα, το ∆.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 715η/29.06.2015 συνεδρίαση του, αποφάσισε μεταξύ άλλων, να παραμείνει κλειστή η οργανωμένη
Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και να ανασταλεί η μεταφορά κεφαλαίων κίνησης καθώς και η εξαγορά μεριδίων ΟΣΕΚΑ (άρθρο 8 του Ν. 4099/2012). Η αναστολή εξαγοράς
μεριδίων ΟΣΕΚΑ άρθηκε με την υπ' αριθμόν 2/727/31.08.2015 απόφαση του ∆.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Επιπροσθέτως ως και την ημερομηνία δημοσίευσης της Ετήσιας
Έκθεσης ∆ιαχείρισης  του Αμοιβαίου Κεφαλαίου εξακολουθούν να ισχύουν τα κάτωθι: 
α) Οι καταθέσεις που διατηρεί το αμοιβαίο κεφάλαιο σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, υπόκεινται στους περιορισμούς ανάληψης μετρητών και μεταφοράς κεφαλαίων κίνησης,
σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις περί περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls).
β) Σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν Γ∆ΟΠ 0001608 ΕΞ 2015/ 07.12.2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Άρση περιορισμών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της
18.7.2015 (Α’ 84) για τη διενέργεια συναλλαγών στις ελληνικές οργανωμένες αγορές επί χρηματοπιστωτικών μέσων», επετράπη η απόκτηση μεριδίων ΟΣΕΚΑ του Ν.4099/2012,
που διατίθενται στην Ελλάδα, υπό την προϋπόθεση ότι τα κεφάλαια που προκύπτουν από νέες διαθέσεις μεριδίων ΟΣΕΚΑ δεν μπορούν να μεταφέρονται ή να επενδύονται στο
εξωτερικό, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της απόφασης αυτής, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με την υπ' αριθμόν Γ∆ΟΠ 0001176
ΕΞ 2017/02.08.2017 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
Ως εκ τούτου, οι προαναφερθέντες περιορισμοί κίνησης κεφαλαίων περιόρισαν σημαντικά τη δραστηριότητα των αμοιβαίων κεφαλαίων και για τη χρήση 2017. Σύμφωνα με την υπ’
αριθμόν Γ∆ΟΠ 0000501 ΕΞ 2018/ 27.02.2018 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β 687/28.2.2018) «Ρυθμίσεις θεμάτων περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη
μεταφορά κεφαλαίων» αποφασίστηκε η άρση ορισμένων εκ των περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και στη μεταφορά κεφαλαίων που είχαν θεσπιστεί με την Πράξη
Νομοθετικού Περιεχομένου της 18ης Ιουλίου 2015.

2. Η Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός) και η Κατάσταση Εξέλιξης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων Περιόδου, συντάχθηκαν κατά την κρίση της ∆ιοίκησης
της ∆ιαχειρίστριας Εταιρίας, λαμβάνοντας υπόψη τα υποδείγματα του Νόμου 4308/2014 (Παράρτημα Β) και τις σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων αρχών.
3. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σύμφωνα με τα οριζόμενα επενδυτικά όρια των άρθρων 61-65 του Ν.4099/2012.
4. Η αποτίμηση των εισηγμένων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών της 29.12.2017.

5. Η συνολική αξία των Χρηματοοικονομικών στοιχείων που αφορούν κινητές αξίες και επιμετρήθηκαν σε εύλογες αξίες βάσει δημοσιευμένων τιμών, ανέρχεται σε 8.662.469,75€ και
σημειώνεται ότι δεν πραγματοποιήθηκε επιμέτρηση εύλογων αξιών βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων/εισροών που έχουν ή όχι παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά
(κανονιστική πράξη 6/2009 της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων έπειτα από εισηγητική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 22/530/19.11.2009).

6. ΠΑΡΑΓΩΓΑ
α. Σκοπός της χρήσης των παραγώγων ήταν η αποτελεσματική διαχείριση του χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Η Εταιρία χρησιμοποίησε Παράγωγα

Χρηματοοικονομικά Προϊόντα στη διάρκεια του έτους που αντιπροσώπευαν από 2,3% έως 12,642% του καθαρού ενεργητικού του Α/Κ. Το επίπεδο μόχλευσης του χαρτοφυλακίου
στη μέγιστη τιμή του διαμορφώθηκε στο 105,75% στις 27.06.2017 
 β.  Ο βαθμός κινδύνου του χαρτοφυλακίου κατά τη διάρκεια της περιόδου 01.01.2017 - 31.12.2017  ήταν υψηλός.
γ. Από την αποτίμηση των Παραγώγων Χρηματοοικονομικών Προϊόντων, που είναι εισηγμένα στο ΧΑ, έχει προκύψει κέρδος 36.217,00 ευρώ και έχει συμπεριληφθεί στον
Αναλυτικό Λογαριασμό Αποτελεσμάτων.  Κατά την 31.12.2017 δεν υπήρχαν ανοιχτές θέσεις σε Παράγωγα.               

7. Οι καταθέσεις όψεως που περιλαμβάνονται στην κατηγορία Καταθέσεις σε Πιστωτικά Ιδρύματα και οι δεδουλευμένοι τόκοι την 31.12.2017 αποτιμήθηκαν στην λογιστική τους
αξία, η οποία δεν υπολείπεται της εύλογης αξίας τους.

8. Στο διάστημα από 01.01.2017 έως 31.12.2017, το οποίο περιλαμβάνει 52 κυλιόμενες εβδομαδιαίες παρατηρήσεις, η ελάχιστη τιμή του επιπέδου σφάλματος του αμοιβαίου
κεφαλαίου ήταν 0,88619% (15.09.2017) και η μέγιστη ήταν 1,22874% (15.12.2017). Στο αντίστοιχο διάστημα, το 5% της μεταβλητότητας του δείκτη αναφοράς είχε ελάχιστη τιμή
0,86944% (15.12.2017) και μέγιστη 1,76234% (05.01.2017). Ο αριθμητικός μέσος όρος του επιπέδου σφάλματος του αμοιβαίου κεφαλαίου στο υπό εξέταση διάστημα, ήταν
1,02284% έναντι 1,10878% που αντιπροσώπευε ο αριθμητικός μέσος όρος του 5% της μεταβλητότητας του δείκτη αναφοράς.  
Κατ΄ εφαρμογή της απόφασης 3/435/12.7.2007 του ∆.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενημερώνονται οι μεριδιούχοι ότι από την 01.01.2017 έως και την 31.12.2017, το επίπεδο
σφάλματος του αμοιβαίου κεφαλαίου ξεπέρασε το 5% της τυπικής απόκλισης του υποκείμενου δείκτη σε 10 από τις 52 κυλιόμενες παρατηρήσεις του έτους. Πιο συγκεκριμένα, 7
παρατηρήσεις μεταξύ 19.05.2017 και 30.06.2017 που οφείλονται σε αναδιάρθρωση του χαρτοφυλακίου λόγω σημαντικών εκροών περίπου του 50% του καθαρού ενεργητικού του
και 3 παρατηρήσεις μεταξύ 15.12.2017 και 31.12.2017 που οφείλονται στην αποκοπή του μερίσματος ΟΠΑΠ. Στις 31.12.2017 το επίπεδο σφάλματος ήταν 1,22423% έναντι
0,888842% που αφορά στο 5%  της τυπικής απόκλισης του δείκτη αναφοράς.  

9. Σε συνήθεις συνθήκες αγοράς, το αναμενόμενο επίπεδο σφάλματος είναι μικρότερο του 5% της τυπικής απόκλισης του υποκείμενου δείκτη.

10. Οι επενδυτές μπορούν να ενημερώνονται για τη σύνθεση του δείκτη από το κάτωθι link
http://www.helex.gr/el/web/guest/index-composition/-/select-index/62
11.Στο αμοιβαίο κεφάλαιο εφαρμόζεται το πρότυπο πλήρους και φυσικής αναπαραγωγής του δείκτη. Κατά την άσκηση της διαχείρισης ενδέχεται να υφίστανται ελεγχόμενες και
μικρής κλίμακας υπερεκθέσεις ή υποεκθέσεις έναντι των ποσοστώσεων των μετοχών που συμμετέχουν στο δείκτη, ανάλογα με τις συνθήκες στην αγορά, τις εκτιμήσεις του
διαχειριστή για τις προοπτικές των επιμέρους μετοχών που συμμετέχουν στο δείκτη και την ρευστότητα του Α/Κ. Σε κάθε περίπτωση ο επενδυτής αναλαμβάνει τον κίνδυνο έκθεσης
95% κατ΄ελάχιστον στον υποκείμενο δείκτη, ενώ ο κίνδυνος αντισυμβαλλομένου είναι πρακτικά απειροελάχιστος, λόγω ύπαρξης θεματοφύλακα και της διενέργειας συναλλαγών
DVP ή RVP οι οποίες εκκαθαρίζονται στο Τ+2. Στο διάστημα από 01.01.2017 έως 31.12.2017, ο μέσος όρος της διαφοράς απόδοσης του αμοιβαίου κεφαλαίου με την απόδοση
του ∆είκτη FTSE/ASE Large Cap  ήταν 0,001755%.
12. H σύνθεση του δείκτη περιλαμβάνει εύκολα ρευστοποιήσιμα στοιχεία, επομένως ο κίνδυνος ρευστότητας είναι απειροελάχιστος. Σε κάθε περίπτωση, κόστη συναλλαγών, τα
διαχειριστικά έξοδα και οι πρόσοδοι του αμοιβαίου κεφαλαίου, οι τυχόν εσφαλμένες τοποθετήσεις (υπερέκθεση ή υποέκθεση) συγκριτικά με την πραγματική ποσόστωση των
μετοχών που συμμετέχουν στο δείκτη και σημαντικού ύψους εισροές μπορεί να επηρεάσουν την ικανότητα του ΟΣΕΚΑ να παρακολουθήσει την πορεία του δείκτη αναφοράς.

13. Η Εταιρία προκειμένου να υπολογίσει τη συνολική έκθεση σε κίνδυνο ακολουθεί τη μέθοδο της Σχετικής ∆υνητικής Ζημίας (Relative Value At Risk ή Relative VaR). Για τον
υπολογισμό της σχετικής δυνητικής ζημιάς (Relative VaR) χρησιμοποιούνται δεδομένα ενός έτους, με 99% διάστημα εμπιστοσύνης, διακράτηση ενός μηνός και μέγιστη
επιτρεπόμενη σχετική δυνητική ζημία που δεν θα ξεπερνά το 200% της σχετικής δυνητικής ζημίας του ∆είκτη Αναφοράς, τα οποία ενσωματώνονται σε μεθοδολογία προσομοίωσης,
γνωστή ως Monte Carlo.   
Για τον υπολογισμό της Σχετικής ∆υνητικής Ζημίας, η Εταιρία χρησιμοποιεί ως δείκτη αναφοράς (Benchmark) τον ∆είκτη FTSE/ASE Large Cap Index (Bloomberg Ticker FTASE
Index), που περιλαμβάνει 25 μετοχές μεγάλης κεφαλαιοποίησης εισηγμένες στο ΧΑ.         
Στις 31.12.2017 το VaR του Α/Κ ήταν 525.324,07 ευρώ και το αντίστοιχο του ∆είκτη Αναφοράς 529.427,91 ευρώ, δηλαδή η Σχετική ∆υνητική Ζημία του Α/Κ ήταν 0,78% μικρότερη
από αυτή του benchmark ή το 99,22% αυτού. Το μεγαλύτερο επίπεδο στο υπό εξέταση διάστημα ήταν το 111,63% στις 21.7.2017 (VaR χαρτοφυλακίου 685.348,76 ευρώ και VaR
δείκτη αναφοράς 613.941,51 ευρώ). Το μικρότερο ανήλθε στο 88,32% στις 23.11.2017 (VAR χαρτοφυλακίου 459.883,20 ευρώ και VaR δείκτη αναφοράς 520.677,78 ευρώ). Η μέση
τιμή διαμορφώθηκε στο 97,94% (μέσο VaR χαρτοφυλακίου 1.046.536,68 ευρώ και μέσο VaR δείκτη αναφοράς 1.068.496,06 ευρώ).
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Β.ΑΝΤΩΝΙΑ∆ΗΣ

Κ.ΒΟΛΗ

Κ.ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΥ   

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ

     ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.

Μ.ΤΟΥΤΣΙ∆ΟΥ

Αθήνα 27.04.2018

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ

 MetLife Α.Ε.∆.Α.Κ.

14. Στο πλαίσιο εναρμόνισης της MetLife Α.Ε.∆.Α.Κ. σχετικά με την Πολιτική και τις Πρακτικές Αποδοχών που τηρεί σύμφωνα με όσα ορίζονται από τους Νόμους 4099/2012 &
4416/2016 και τις αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιημένοι ισχύουν, η Εταιρία σύμφωνα με την 337/20.02.2017 απόφαση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου της
Εταιρίας, εφαρμόζει Πολιτική Αποδοχών η οποία θεσπίζει το πλαίσιο και καθορίζει τις αρχές με τις οποίες λειτουργεί σχετικά με θέματα αμοιβών που καταβάλλονται στα Ανώτερα
∆ιοικητικά Στελέχη και στο Προσωπικό της και οι οποίες δεν επιβαρύνουν τους μεριδιούχους των αμοιβαίων κεφαλαίων. 
Πληροφορίες σχετικές με τις καταβληθείσες από την Εταιρία αποδοχές για την χρήση 2017:
α) Το συνολικό ύψος των αποδοχών που κατέβαλε η Εταιρία στο προσωπικό της για την χρήση 2017, ανήλθε σε 364.416,99€, εκ των οποίων 338.498,96€ για σταθερές αποδοχές
και 25.918,03€ για μεταβλητές αποδοχές.                                             
β) Ο συνολικός αριθμός δικαιούχων αποδοχών ανέρχεται σε δεκατέσσερα (14) πρόσωπα και ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων που υπόκεινται στην Πολιτική Αποδοχών είναι
οχτώ (8) πρόσωπα. 
γ) Το συνολικό ποσό αποδοχών (σταθερών και μεταβλητών) ανά κατηγορίες υπαλλήλων / στελεχών της Εταιρίας είναι το εξής:
- Τα μέλη του ∆ιοικητικού Συμβουλίου δεν έλαβαν αμοιβές.
- Οι ∆ιαχειριστές Αμοιβαίων Κεφαλαίων και οι Υπεύθυνοι Υπηρεσιών Ελέγχου έλαβαν το συνολικό ποσό των 187.218,15€, εκ των οποίων 170.930,12€ για σταθερές αποδοχές και
16.288,03€ για μεταβλητές αποδοχές.  
- Tα υπόλοιπα στελέχη της Εταιρίας, που δεν αναφέρονται στην Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας, έλαβαν το συνολικό ποσό των 177.198,84€, εκ των οποίων 167.568,84€ για
σταθερές αποδοχές και 9.630,00€ για μεταβλητές αποδοχές.  
δ) Ο τρόπος με τον οποίο υπολογίζονται οι παραπάνω αποδοχές και παροχές είναι με βάση τα εξής κριτήρια: Οι Σταθερές Αποδοχές έχουν καθοριστεί μεταξύ των εργαζομένων και
της Εταιρίας κατά το χρόνο πρόσληψης και έκτοτε αναπροσαρμόζονται με βάση την Πολιτική Αυξήσεων που ισχύει για όλους τους εργαζομένους και βασίζεται στην Παγκόσμια
Πολιτική του Ομίλου. Οι Μεταβλητές αποδοχές βασίζονται σε προκαθορισμένο ανώτατο ποσοστό επί των ετήσιων τακτικών αποδοχών ανάλογα με την θέση του εργαζομένου στον
Οργανισμό. Το ποσοστό αυτό δύναται να υπολείπεται του μέγιστου με βάση τον βαθμό επίτευξης των ετήσιων στόχων του εργαζομένου. Η πολιτική αυτή ισχύει για όλους τους
εργαζομένους της Εταιρίας και βασίζεται στην Παγκόσμια Πολιτική του Ομίλου. 
ε) Η Πολιτική Αποδοχών εγκρίνεται και παρακολουθείται για την ορθή εφαρμογή της από τη ∆ιοίκηση και τον Εσωτερικό Εποπτικό Έλεγχο της ∆ιαχειρίστριας Εταιρίας,
επανεξετάζεται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και υπήρξε πλήρης συμμόρφωση κατά την εφαρμογή των διατάξεων του Θεσμικού Πλαισίου για την Πολιτική Αποδοχών. 
ζ) ∆εν υπήρξαν ουσιώδεις τροποποιήσεις της ακολουθούμενης πολιτικής αποδοχών τη χρήση 2017.
Σημειώνεται ότι δεν καταβλήθηκαν ποσά από τα ίδια τα υπό την διαχείριση της Εταιρίας αμοιβαία κεφάλαια και οι ανωτέρω τακτικές και μεταβλητές αποδοχές, καταβλήθηκαν από
την Εταιρία ∆ιαχείρισης των Αμοιβαίων Κεφαλαίων.
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή  

  

Προς τη Διοίκηση της “MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ.” για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου 

“ΜETLIFE ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ”  

  

Έκθεση Ελέγχου επί της Ετήσιας Έκθεσης Διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου “METLIFE ALICO 

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ”  

  

Γνώμη  

  

Έχουμε ελέγξει την ανωτέρω Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “METLIFE ALICO 

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ” (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της 

31ης Δεκεμβρίου 2017, που καταρτίστηκε από την διαχειριζόμενη την περιουσία του “MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ.” (η 

Διαχειρίστρια Εταιρία) η οποία περιλαμβάνει την Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός), την 

Κατάσταση Εξέλιξης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα 

στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση 

Διαχειρίσεως έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, 

περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες και τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και 

το άρθρο 4 της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.   

  

Βάση Γνώμης  

 

Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ), όπως αυτά έχουν 

ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται 

περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής μας «Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως». 

Είμαστε ανεξάρτητοι από την Διαχειρίστρια Εταιρία σύμφωνα με τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται 

με τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισης στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις άλλες δεοντολογικές μας 

υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτές. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει 

είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.  

  

Έμφαση θεμάτων  

 

Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής:  

  

1. Στη σημείωση 2 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα 

με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις.  

2. Στη σημείωση 1 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στους συνεχιζόμενους περιορισμούς 

που θέτει το Νομοθετικό/Κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με την κίνηση κεφαλαίων οι οποίοι εκτιμάται ότι 

επηρεάζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων.  

 

Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα θέματα αυτά.  

 

Ευθύνες της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρίας επί της Έκθεσης Διαχειρίσεως  

 

Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρίας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, 

σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 

17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για εκείνες τις εσωτερικές 

δικλίδες ελέγχου που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρίας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται 

δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχειρίσεως, απαλλαγμένης από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη 

είτε σε λάθος.  
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Ευθύνες Ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως  

 

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο η Έκθεση Διαχειρίσεως στο σύνολό 

της είναι απαλλαγμένη από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε 

έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού 

επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν 

ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. 

Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή 

αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, 

που λαμβάνονται με βάση αυτή την Έκθεση Διαχειρίσεως.  

 

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, 

ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. 

Επίσης:   

 

• Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στην Έκθεση Διαχειρίσεως, που 

οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που 

ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και 

κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος 

που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να 

εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των 

εσωτερικών δικλίδων ελέγχου.   

• Αποκτούμε κατανόηση των εσωτερικών δικλίδων ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το 

σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την διατύπωση 

γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων ελέγχου της Εταιρίας.   

• Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το 

εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.    

 

Αθήνα, 30 Απριλίου 2018 

 

Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2017 ‐ 31.12.2017 

Το α’ τρίμηνο κύλησε με καθυστερήσεις και αναβλητικότητα στο μέτωπο της β’ αξιολόγησης, μεταξύ άλλων και 

λόγω αντίθετων απόψεων στο θέμα  της βιωσιμότητας ελληνικού χρέους  τόσο από πλευράς ΔΝΤ όσο και από 

πλευράς  Ευρωπαίων  Θεσμών.  Αποτέλεσμα  αυτού  ήταν  το  ΧΑ  να  κινηθεί  επιφυλακτικά  και  υποτονικά  από 

πλευράς  συναλλακτικής  δραστηριότητας,  καταγράφοντας  στην  αρχή  του  χρόνου  4  συνεχόμενες  πτωτικές 

εβδομάδες.  Παρόλα  αυτά,  το  θετικό  κλίμα  στις  διεθνείς  αγορές  επέδρασε  στην  επενδυτική  ψυχολογία  και 

συνηγόρησε σε επιλεκτικές τοποθετήσεις σε υγιείς εταιρίες, εν αντιθέσει με τις ρευστοποιήσεις που δέχθηκε ο  

τραπεζικός  κλάδος,  λόγω  και φημολογίας  σχετικά  με  την ανάγκη  νέων  κεφαλαιακών αναγκών.  Υποστηρικτικά 

λειτούργησε και η αίσθηση πως οι δημοσιονομικοί στόχοι για την επίτευξη του πρωτογενούς πλεονάσματος θα 

υπερκεραστούν.  Η  απόδοση  του  10ετούς  ομολόγου  αποκλιμακώθηκε  και  διαμορφώθηκε  στο  6,7%.    Έτσι,  η 

αγορά έκλεισε κοντά στα υψηλά έτους στο τέλος του τριμήνου. 

Στο 2ο  τρίμηνο  του  έτους,  η  άνοδος  του  ΧΑ  ήταν  εντυπωσιακή  και  συγκριτικά  η  υψηλότερη  σε  σχέση  με  τις 

αποδόσεις των υπολοίπων διεθνών χρηματιστηρίων. Η ολοκλήρωση της β’ αξιολόγησης έλαβε χώρα τον Ιούνιο, 

με μια «επώδυνη»  συμφωνία  για  την οικονομία,  με  στόχο πρωτογενών πλεονασμάτων 3,5%  έως  το 2022  και 

κοντά στο 2% έως το 2060. Την ψήφιση των μέτρων επικρότησαν οι επενδυτές με ανάληψη ελληνικού ρίσκου, 

τόσο στην μετοχική όσο και στην ομολογιακή αγορά. Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου από το 6,7% στα τέλη 

Μαρτίου,  αποκλιμακώθηκε  στο  5,4%  στα  τέλη  Ιουνίου. Μετά  από  απουσία  3  ετών,  η  Ελλάδα  προχώρησε  σε 

έκδοση  νέου  5ετούς  ομολόγου  ύψους  3  δις,  που  εν  μέρει  χρηματοδότησε  την  εξαγορά  του  αντίστοιχου  που 

έληγε  το 2019.  Στην  άνοδο  του  ΧΑ  πρωταγωνίστησαν  οι  τραπεζικές  μετοχές,  οι  οποίες  δεν  συμμετείχαν  στην 

άνοδο του 1ου τριμήνου, ενώ υπήρξε και μία σειρά μετοχών που ξεπέρασε σε άνοδο ακόμα την απόδοση του 

τραπεζικού δείκτη. Το Α/Κ επωφελήθηκε από θέση αγοράς στο συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης του Δείκτη 

FTSE/ASE Large Cap, που μόχλευσε το χαρτοφυλάκιο περίπου 5% στο διάστημα 27/6‐29/6. 

Η δυσκολία χειρισμού των NPE’s και περιορισμού των NPL’s, η απαίτηση του ΔΝΤ για νέα AQRs, η αναφορά για 

ανάγκη ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών στην έκθεση βιωσιμότητας του χρέους που συνέταξε το Ταμείο και 

η εξαιρετικά αυστηρή επικείμενη νομοθεσία της ΕΕ για την κάλυψη των νέων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων 

από τις Ευρωπαϊκές τράπεζες, έβαλαν τον τραπεζικό κλάδο και κατ’ επέκταση όλη την αγορά στο μικροσκόπιο 

στο γ’ τρίμηνο. Ο τραπεζικός δείκτης έχασε ‐23% σε αυτό το διάστημα, με τις καθυστερήσεις στις ηλεκτρονικές 

δημοπρασίες να μεγαλώνουν το κλίμα δυσπιστίας απέναντι στην εξυγίανση του ισολογισμού των τραπεζών.            

Στο δ’ τρίμηνο, η ελληνική αγορά επιβεβαίωσε ότι διαθέτει τη δυναμική να ξεχωρίσει ανάμεσα στις Ευρωπαϊκές. 

Η βελτίωση του πιστωτικού προφίλ της χώρας με τη ραγδαία αποκλιμάκωση των αποδόσεων των ΟΕΔ στις αρχές 

Δεκεμβρίου, οδήγησε σε ένα σερί συνεχόμενων ανοδικών συνεδριάσεων αλλάζοντας την επενδυτική ψυχολογία. 

Καταλύτης  για  την  εκτίναξη  της  αγοράς  τον  Δεκέμβριο  ήταν  το  πρόγραμμα  εθελούσιας  ανταλλαγής  των  20 

εκδόσεων ΟΕΔ που προέκυψαν από το PSI του 2012, με 5 νέα ομόλογα που θα ομαλοποιούσαν την καμπύλη και 

θα  παρείχαν  μεγαλύτερη  ρευστότητα,  επομένως  και  μεγαλύτερο  ενδιαφέρον  για  τους  ξένους  επενδυτές.  

Πραγματικά,  η  αποκλιμάκωση  των  spreads  ήταν  εντυπωσιακή  τον  Δεκέμβριο  (~130  μονάδες  βάσης)  και  οι 

δείκτες προσέγγισαν τα υψηλά έτους με προσδοκία επαναφοράς του ΧΑ στο ραντάρ των ξένων επενδυτών. Το 

ΧΑ κατάφερε να υπεραποδώσει έναντι των Ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων. 

Σε ετήσια βάση, ο Δείκτης Υψηλής Κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε 19,67% και το Α/Κ σημείωσε κέρδη 19,79%.  Το 

Α/Κ ήταν εκτεθειμένο σε μετοχικό κίνδυνο περίπου 98,8% κατά μέσο όρο στη διάρκεια του έτους και 97% στο 

τέλος του 2017. 
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