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LAMDA DEVELOPMENT AE 25.000,000 8,2300 205.750,00 1,58 % 1,59 %

205.750,00 1,58 % 1,59 %

VIOHALKO SA 27.000,000 3,6100 97.470,00 0,75 % 0,75 %

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 4.000,000 21,8500 87.400,00 0,67 % 0,68 %

184.870,00 1,42 % 1,43 %

FOLLI FOLLIE GROUP 500,000 0,0010 0,50 0,00 % 0,00 %

0,50 0,00 % 0,00 %

TITAN Cement International SA 18.000,000 18,9600 341.280,00 2,63 % 2,64 %

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.ΣΥΜΜ ΑΚΙΝΗΤΩΝ,ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 40.000,000 7,5700 302.800,00 2,33 % 2,35 %

ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. 75.000,000 1,7020 127.650,00 0,98 % 0,99 %

771.730,00 5,94 % 5,98 %

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ 27.000,000 8,7700 236.790,00 1,82 % 1,83 %

ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ(ΕΛΛΑΣ)ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 24.000,000 20,6200 494.880,00 3,81 % 3,83 %

731.670,00 5,63 % 5,67 %

JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 45.000,000 18,5500 834.750,00 6,43 % 6,47 %

ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 15.000,000 8,5200 127.800,00 0,98 % 0,99 %

FOURLIS HOLDINGS SA 17.000,000 5,7900 98.430,00 0,76 % 0,76 %

1.060.980,00 8,17 % 8,22 %

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 50.000,000 9,7800 489.000,00 3,77 % 3,79 %

489.000,00 3,77 % 3,79 %

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 92.000,000 11,5900 1.066.280,00 8,21 % 8,26 %

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. 12.000,000 8,4000 100.800,00 0,78 % 0,78 %

1.167.080,00 8,99 % 9,04 %

ΟΤΕ Α.Ε 107.000,000 14,2600 1.525.820,00 11,75 % 11,82 %

1.525.820,00 11,75 % 11,82 %

ALPHA BANK 615.000,000 1,9230 1.182.645,00 9,11 % 9,16 %

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ 246.000,000 3,0200 742.920,00 5,72 % 5,75 %

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 127.000,000 2,9900 379.730,00 2,92 % 2,94 %

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK A.E. 1.113.000,000 0,9200 1.023.960,00 7,88 % 7,93 %

3.329.255,00 25,64 % 25,78 %

COCA COLA HBC AG 88.800,000 30,1700 2.679.096,00 20,63 % 20,75 %

2.679.096,00 20,63 % 20,75 %

Πρώτες Ύλες

Ταξίδια & Αναψυχή

Τηλεπικοινωνίες

Τράπεζες

Τρόφιμα & Ποτά

Ακίνητη Περιουσία

Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες

Εμπόριο

Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών

Πετρέλαιο & Αέριο

Προσωπικά & Οικιακά Αγαθά

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ

Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ

Ι. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α

MetLife ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛ/ΣΗΣ Χ.Α.

ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 14/250/08.06.2001- ΦEK: 902/B/13.07.2001

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ:294/27.03.2018

ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ.

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK A.E.
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ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2019 (άρθρα 11, 77 Ν.4099/12 και Ν.4308/14)

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ



Ε.ΥΔ.Α.Π ΑΕ 18.000,000 7,5500 135.900,00 1,05 % 1,05 %

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. 20.000,000 7,6600 153.200,00 1,18 % 1,19 %

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ 60.000,000 4,1300 247.800,00 1,91 % 1,92 %

ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 47.000,000 2,3200 109.040,00 0,84 % 0,84 %

645.940,00 4,97 % 5,00 %

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε 25.000,000 4,6350 115.875,00 0,89 % 0,90 %

115.875,00 0,89 % 0,90 %

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ  ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α 12.907.066,50 99,39 % 99,96 %

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 12.907.066,50 99,39 % 99,96 %

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ 

ΑΓΟΡΑ
12.907.066,50 99,39 % 99,96 %

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ 12.907.066,50 99,39 % 99,96 %

ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 28.363,34 0,22 % 0,22 %

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 28.363,34 0,22 % 0,22 %

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK A.E. EUR 51.347,93 0,40 % 0,40 %

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 51.347,93 0,40 % 0,40 %

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 51.347,93 0,40 % 0,40 %

ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 12.986.777,77 100,01 % 100,58 %

ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ -35.039,90 -0,27 %

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ -40.038,20 -0,31 %

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ -75.078,10 -0,58 % -0,58 %

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 12.911.699,67 100,00 %

31.12.2019 31.12.2018 ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 12.911.699,67 7.684.691,16

ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ 99,96 % 98,71 % 1,25 %

Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ

Ι. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α 99,96 % 98,71 % 1,25 %

Α. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR

Ι. Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων 1.496,11

ΙI. Μερίσματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α 431.057,60

432.553,71

Β. ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Ι. Κέρδη/Ζημιές από πωλήσεις χρεογράφων -2.344.999,47

II.Κέρδη/Ζημιές από ΣΜΕ 29.126,50

-2.315.872,97

ΜΕΤΑΞΥ 31.12.2019 ΚΑΙ 31.12.2018

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2019 - 31.12.2019

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

(Μερίδια 8,832,401.919 * 1.4619  EUR)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ

Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες

ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ



Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ι. Αμοιβή Εταιρίας Διαχείρισης -78.889,26

ΙΙ. Αμοιβή Θεματοφυλακής -19.985,29

ΙΙΙ. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων -12.736,17

IV. Φόροι -76.732,28

V. Τόκοι και Συναφή Έξοδα -169,93

VI. Έξοδα άρθρου 9 του Κανονισμού -6.637,85

-195.150,78

Δ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

0,00

ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2019 - 31.12.2019 -2.078.470,04

I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR

Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2018 7.614.482,973 13.299.432,65

Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01.01.2019 - 31.12.2019 1.923.698,141 2.496.968,64

Μείον Εξαγορές μεριδίων 01.01.2019 - 31.12.2019 -705.779,195 -899.959,38

Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2019 8.832.401,919 14.896.441,91

Ζημιές Περιόδου 01.01.2019 - 31.12.2019 -2.078.470,04

Σύνολο Αξίας Μεριδίων 12.817.971,87

II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς

Σε τιμές κτήσεως την 31.12.2019 12.813.338,70

Σε τρέχουσες τιμές την 31.12.2019 12.907.066,50

Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας) 93.727,800

β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού

Σε τιμές κτήσεως την 31.12.2019 4.633,17

Σε τρέχουσες τιμές την 31.12.2019 4.633,17

Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού 0,000

Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων 

Ενεργητικού/Παθητικού
93.727,80

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 12.911.699,67

Καθαρά αποτελέσματα (Ζημιές) περιόδου -2.078.470,04

Ζημιές εις Κεφάλαιο -2.078.470,04

ΧΡΗΣΗ 2017 ΧΡΗΣΗ 2018 ΧΡΗΣΗ 2019

01.01. -31.12.17 01.01. -31.12.18 01.01. -31.12.19

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 8.939.475,62 7.684.691,16 12.911.699,67

ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31/12 1,2907 1,0092 1,4619

ΟΜΙΛΟΣ/ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO ΠΟΣΟΣΤΟ

ΟΜΙΛΟΣ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ GROUP 456.000,00 3,54 %

-- ΜΕΤΟΧΕΣ 456.000,00 3,54 %

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.ΣΥΜΜ ΑΚΙΝΗΤΩΝ,ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 302.800,00 2,35 %

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. 153.200,00 1,19 %

Κατά την 31.12.2019 οι επενδύσεις σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εταιριών του ίδιου ομίλου αναλύονται ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2019 - 31.12.2019

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΟΜΙΛΟΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (Αρ.61, παρ.8 Ν.4099/2012)

Τα ποσοστά Επένδυσης του Αμοιβαίου σε Ομίλους εταιριών, κατά την 31.12.2019, ήταν εντός του νόμιμου 20% του Καθαρού Ενεργητικού.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2019 - 31.12.2019

(Μερίδια 8,832,401.919 * 1.4619  EUR)

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ



31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017

Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι 12.907.066,50 7.585.536,24 8.662.469,75

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

Καταθέσεις σε τράπεζες 51.347,93 154.290,20 239.870,74

Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 28.363,34 0,00 79.292,68

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 12.986.777,77 7.739.826,44 8.981.633,17

Υποχρεώσεις -75.078,10 -55.135,28 -42.157,55

Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων 12.911.699,67 7.684.691,16 8.939.475,62

Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία 8.832.401,919 7.614.482,973 6.926.178,530

Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια) 1,4619 1,0092 1,2907

Ανάλυση Χαρτοφυλακίου

1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο 

χρηματιστήριο αξιών
12.907.066,00 7.585.536,24 8.662.469,75

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)
0,50 0,00 0,00

Σύνολο 12.907.066,50 7.585.536,24 8.662.469,75

01.01.-31.12.19 01.01. -31.12.18 01.01. -31.12.17

Α. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου

Εισόδημα από επενδύσεις -2.315.872,97 208.645,32 -5.951.768,27

Κέρδη/Ζημιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων 431.057,60 -1.007.074,65 0,00

Λοιπά εισοδήματα 1.496,11 2.040,26 1.911,89

Έξοδα διαχείρισης -78.889,26 -69.006,41 -85.253,56

Έξοδα θεματοφύλακα -19.985,29 -17.481,64 -21.597,56

Λοιπά έξοδα και φόροι -96.276,23 -85.991,05 -131.009,00

Καθαρό εισόδημα -2.078.470,04 -968.868,17 -6.187.716,50

Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών 

στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου

Έκδοση νέων μεριδίων 2.496.968,64 1.875.710,36 1.358.735,45

Εξαγορές μεριδίων -899.959,38 -900.516,31 -9.142.446,09

Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων 5.708.469,29 -1.261.110,34 8.914.154,57

Σύνολο 7.305.478,55 -285.916,29 1.130.443,93

Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β) 5.227.008,51 -1.254.784,46 -5.057.272,57

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Με το νόμο 4624/2019 άρθρο 86,καταργήθηκαν από την 1η Σεπτεμβρίου 2019 τα μέτρα επιβολής περιορισμού που όριζε η ΠΝΠ 18.07.2015 (capital controls). Εξαιτίας των

μέτρων αυτών, υπήρξε περιορισμός στη δραστηριότητα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων κατά το προηγηθέν, πριν την κατάργησή τους, διάστημα.

6.  ΠΑΡΑΓΩΓΑ

 α.  Σκοπός της χρήσης των παραγώγων ήταν η αποτελεσματική διαχείριση του χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

 β.  Ο βαθμός κινδύνου του χαρτοφυλακίου κατά τη διάρκεια της περιόδου 01.01.2019 - 31.12.2019 ήταν υψηλός.

 γ.  Aπό την αποτίμηση των Παραγώγων Χρηματοοικονομικών Προϊόντων, που είναι εισηγμένα σε Χρηματιστήρια εσωτερικού, έχει προκύψει κέρδος 29.126,50 ευρώ και έχει 

συμπεριληφθεί στον Αναλυτικό Λογαριασμό Αποτελεσμάτων. 

2. Η Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός) και η Κατάσταση εξέλιξης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων Περιόδου, συντάχθηκαν κατά την κρίση της Διοίκησης

της Διαχειρίστριας Εταιρίας, λαμβάνοντας υπόψη τα υποδείγματα του Νόμου 4308/2014 (Παράρτημα Β) και τις σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων αρχών.Τα αποτελέσματα της

χρήσης 2019 μεταφέρθηκαν στο λογαριασμό «Κεφάλαιο» και διαμόρφωσαν το υπόλοιπό του.

7. Οι καταθέσεις όψεως που περιλαμβάνονται στην κατηγορία Καταθέσεις σε Πιστωτικά Ιδρύματα και οι δεδουλευμένοι τόκοι την 31.12.2019 αποτιμήθηκαν στην λογιστική τους

αξία, η οποία δεν υπολείπεται της εύλογης αξίας τους. 

3. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σύμφωνα με τα οριζόμενα επενδυτικά όρια των άρθρων 61-65 του Ν.4099/2012.

4. Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. αποτιμά τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που αποτελούν στοιχεία του ενεργητικού του Α/Κ στην εύλογη αξία τους, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον ν.

4308/2014 και τους λογιστικούς κανόνες που θεσπίζονται με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Ο προσδιορισμός των εύλογων αξιών και οι σχετικές γνωστοποιήσεις

γίνονται με βάση τα Δ.Π.Χ.Α.      

Ειδικότερα:α) Η αποτίμηση των εισηγμένων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών της 31.12.2019.

β)  Οι μετοχές  "Folli Follie Group", μετά την αναστολή διαπραγμάτευσης των την 25/05/2019,  αποτιμήθηκαν με αξία μνείας 0,001 EUR .                   

5. Η συνολική αξία των Χρηματοοικονομικών στοιχείων που αφορούν κινητές αξίες και επιμετρήθηκαν σε εύλογες αξίες βάσει δημοσιευμένων τιμών, ανέρχεται σε 12.907.066,50€

και σημειώνεται ότι δεν πραγματοποιήθηκε επιμέτρηση εύλογων αξιών βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων/εισροών που έχουν ή όχι παρατηρήσιμες τιμές στην

αγορά,εντάσσεται στην κατηγορία α΄ σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 24 του Ν. 4308/2014, εκτός της αξίας της εισηγμένης στο Χ.Α. μετοχής της Folli

Follie A.E., η οποία τελεί υπό αναστολή και εντάσσεται στην κατηγορία γ' της εν λόγω διάταξης

Ι. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 31.12.2019

(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 31.12.2019

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

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ



Η διαχείριση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου διενεργείται από την MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ. (site: www.metlifemfc.gr)

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

15.Στις 20 Φεβρουαρίου o Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναβάθμισε την ασθένεια του κορονοϊού, γνωστή και ως Covid-19, σε πανδημία. Στην Ελλάδα, το πρώτο κρούσμα

εμφανίσθηκε στις 26 Φεβρουαρίου 2020 και οδήγησε στην έκδοση διοικητικών αποφάσεων σταδιακής λήψης περιοριστικών μέτρων, μέχρι και την εφαρμογή γενικευμένων

περιοριστικών μέτρων μετακίνησης και επιχειρηματικής δραστηριότητας στην πλειονότητα των κλάδων της χώρας (lock-down) στις 23 Μαρτίου 2020, που ισχύουν μέχρι και την

ημερομηνία δημοσίευσης των εκθέσεων. 

Η εξέλιξη της πανδημίας είχε επίπτωση στις κεφαλαιαγορές και χρηματαγορές που επενδύουν τα Α/Κ της Metlife ΑΕΔΑΚ. Τα κυριότερα χρηματιστήρια μετοχών στον κόσμο

υποχώρησαν ραγδαία και σε σύντομο χρονικό διάστημα (από 24/2 έως και 23/3). Στη συνέχεια υπήρξε μία σημαντική ανάκαμψη, αλλά παραμένουν, οι σημαντικές απώλειες από

την αρχή του έτους και η έντονη μεταβλητότητα. Είναι προφανές ότι η επίπτωση του “lock down” στα μακροοικονομικά μεγέθη του συνόλου των οικονομιών και επακόλουθα στα

εταιρικά αποτελέσματα θα είναι σημαντική, με αναμενόμενη υποχώρηση του ΑΕΠ κάθε χώρας και της εταιρικής κερδοφορίας, κυρίως στο β' τρίμηνο. Ανάλογα δε, με την χρονική

διάρκεια της μειωμένης οικονομικής δραστηριότητας τα μειωμένα μεγέθη θα αποτυπωθούν στις αποτιμήσεις των Α/Κ και στο σύνολο του έτους, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό.

Οι αποδόσεις των υπό διαχείριση Α/Κ επηρεάζονται άμεσα από την πορεία των υποκείμενων επενδύσεων και έχουν ήδη καταγραφεί αρνητικές αποδόσεις από την αρχή του έτους

στην πλειονότητα εξ αυτών, ενώ υπάρχουν Α/Κ που έχουν λειτουργήσει ως απόλυτο ή σχετικό επενδυτικό καταφύγιο. Αποδεικνύεται πόσο σημαντική είναι η διαφοροποίηση σε

επίπεδο προσφερόμενων προϊόντων (Εταιρία) αλλά και επενδυτικού χαρτοφυλακίου (Πελάτες). Η εκτίμηση της μελλοντικής πορείας είναι δύσκολο να προβλεφθεί με σχετική

ασφάλεια. Ωστόσο, η MetLife ΑΕΔΑΚ:

• παρακολουθεί τις εξελίξεις, αξιολογεί τα υπάρχοντα πιθανά σενάρια εξέλιξης της κρίσεως, την πορεία των υποκείμενων αγορών στις οποίες τα υπό διαχείριση Α/Κ επενδύουν και

λαμβάνει αποφάσεις που κρίνει τις πλέον κατάλληλες για την προστασία των επενδυτών, και παράλληλα

• έχει λάβει όλα τα απαραίτητα, προληπτικά μέτρα, ώστε να περιορίσει την εξάπλωση του ιού και ακολουθώντας τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας και του Ε.Ο.Δ.Υ.,

εφαρμόζοντας την εξ’ αποστάσεως εργασία για το σύνολο των εργαζομένων της, αλλά ταυτόχρονα με την απρόσκοπτη και ομαλή συνέχιση της εξυπηρέτησής των πελατών της.

Στο πλαίσιο αυτό, συνεχίζει να εξυπηρετεί απρόσκοπτα και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να ανταποκρίνεται άμεσα στα αιτήματά των πελατών της, τηλεφωνικά και μέσω των

ψηφιακών της μέσων. 

Υπό το ανωτέρω πρίσμα, η αποτίμηση του αμοιβαίου κεφαλαίου, η οποία και δημοσιεύεται, απεικονίζει την προαναφερόμενη επίδραση σε καθημερινή βάση.

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.

14. Στο πλαίσιο εναρμόνισης της MetLife Α.Ε.Δ.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 Διοικητικού 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

Διοικητικά 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 2019:

α) Το συνολικό ύψος των αποδοχών που κατέβαλε η Εταιρία στο προσωπικό της για την χρήση 2019, ανήλθε σε 311.696,21€, εκ των οποίων 289.576,21€ για σταθερές

αποδοχές και 22.120,00€ για μεταβλητές αποδοχές.                                             

β) Ο συνολικός αριθμός δικαιούχων των ως άνω αποδοχών ανέρχεται σε επτά (7) πρόσωπα. 

γ) Το συνολικό ποσό αποδοχών (σταθερών και μεταβλητών) ανά κατηγορίες υπαλλήλων / στελεχών της Εταιρίας είναι το εξής:

- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έλαβαν αμοιβές.

- Οι Διαχειριστές Αμοιβαίων Κεφαλαίων και οι Υπεύθυνοι Υπηρεσιών Ελέγχου έλαβαν το συνολικό ποσό των 168.790,52€, εκ των οποίων 154.790,52€ για σταθερές αποδοχές και

14.000,00€ για μεταβλητές αποδοχές.  

- Tα υπόλοιπα στελέχη της Εταιρίας, που δεν αναφέρονται στην Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας, έλαβαν το συνολικό ποσό των 142.905,69€, εκ των οποίων 134.785,69€ για

σταθερές αποδοχές και 8.120,00€ 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 Διοίκηση και τον Εσωτερικό Εποπτικό Έλεγχο της Διαχειρίστριας Εταιρίας,

επανεξετάζεται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και υπήρξε πλήρης συμμόρφωση κατά την εφαρμογή των διατάξεων του Θεσμικού Πλαισίου για την Πολιτική Αποδοχών. 

ζ) Δεν υπήρξαν ουσιώδεις τροποποιήσεις της ακολουθούμενης πολιτικής αποδοχών τη χρήση 2019.

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 Διαχείρισης των Αμοιβαίων Κεφαλαίων.

8. Στο διάστημα από 01/01/2019 έως 31.12.2019, το οποίο περιλαμβάνει 52 κυλιόμενες εβδομαδιαίες παρατηρήσεις, η ελάχιστη τιμή του επιπέδου σφάλματος του αμοιβαίου

κεφαλαίου ήταν 1,357% (21/06/2019) και η μέγιστη ήταν 2,498% (13/09/2019). Στο αντίστοιχο διάστημα, το 5% της μεταβλητότητας του δείκτη αναφοράς είχε ελάχιστη τιμή

0,997% (24/05/2019) και μέγιστη 1,242% (30/08/2019). Ο αριθμητικός μέσος όρος του επιπέδου σφάλματος του αμοιβαίου κεφαλαίου στο υπό εξέταση διάστημα ήταν 2,024%

έναντι 1,119% που αντιπροσώπευε ο αριθμητικός μέσος όρος του 5% της μεταβλητότητας του δείκτη αναφοράς. Στις 31.12.2019 το επίπεδο σφάλματος ήταν 2,471% έναντι

1,127% που αφορά στο 5% της τυπικής απόκλισης του δείκτη αναφοράς. Κατ’ εφαρμογή της απόφασης 3/435/12.7.2007 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενημερώνονται

οι μεριδιούχοι ότι από την 01/01/2019 έως και την 31.12.2019, το επίπεδο σφάλματος του αμοιβαίου κεφαλαίου ξεπέρασε το 1% ή το 5% της τυπικής απόκλισης του υποκείμενου

δείκτη (εφόσον ξεπερνούσε το 1%) στο σύνολο των 52 κυλιόμενων παρατηρήσεων του έτους. Ο κύριος λόγος της διαφοροποίησης οφείλεται στο γεγονός ότι η ιστορικότητα του

δείκτη λαμβάνεται σε επίπεδο τιμών και όχι συνολικής απόδοσης (price return vs total return): Επομένως η λογιστικοποίηση της αποκοπής του δικαιώματος επί μερισμάτων ή/και

επιστροφής κεφαλαίου εταιριών που συμμετέχουν στον δείκτη, ύψους περίπου 431 χιλιάδων ευρώ ή 4,10% επί του μέσου καθαρού ενεργητικού, στο σύνολο της χρήσης,

δημιουργεί αυτήν την απόκλιση. Ειδικά όταν στο διάστημα 21/6/19 έως 5/7/19 έχει λογιστοποιηθεί περίπου το 73% του προαναφερθέντος ποσού (περίπου 314 χιλ ευρώ ή 2,79%

επί του μέσου καθαρού ενεργητικού), συντελώντας σε active θετική υπεραπόδοση έναντι του δείκτη της τάξης του 0,711% (21/6-28/6) και 2,179% (28/6-5/7).

Τα ποσοστά επένδυσης του αμοιβαίου σε Ομίλους Εταιρειών κατά την 31.12.2019, ήταν κάτω από το όριο του 20% του καθαρού ενεργητικού εκτός από το ποσοστό της μετοχής

της COCA COLA HBC AG, όπου σημειώνεται ότι το ποσοστό της μετοχής για την 31.12.2019, σε σχέση με το ενεργητικό του Α/Κ, ανήλθε σε 20,75%. Η συμμετοχή της μετοχής

στον συγκεκριμένο δείκτη την 31.12.2019 ήταν 20,92%. «Σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 2/621/12.7.2012 τα αμοιβαία κεφάλαια τα οποία

αναπαράγουν τη σύνθεση του χρηματιστηριακού δείκτη “FTSE/X.A. Large Cap” επιτρέπεται να τοποθετούν το καθαρό ενεργητικό τους σε μετοχές της Εταιρίας «COCA COLA

E.E.E. A.E.» σε ποσοστό έως 30%. Το ποσοστό επένδυσης επί του καθαρού ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου σε μετοχές της Εταιρίας «COCA COLA E.E.E. A.E.», όταν η

στάθμιση στον δείκτη ξεπερνά το 20%, πρέπει να είναι ανάλογο της βαρύτητας της εν λόγω μετοχής στη σύνθεση του χρηματιστηριακού δείκτη “FTSE/X.A. Large Cap” (δηλαδή να

μην το ξεπερνά), σε ημερήσια βάση.

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 01.01.2019 έως 31.12.2019, ο

μέσος όρος της διαφοράς απόδοσης του αμοιβαίου κεφαλαίου με την απόδοση του Δείκτη FTSE/ASE Large Cap  ήταν 0,027%.

13. Η Εταιρία προκειμένου να υπολογίσει τη συνολική έκθεση σε κίνδυνο ακολουθεί τη μέθοδο της Σχετικής Δυνητικής 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 Δείκτη Αναφοράς, τα οποία ενσωματώνονται σε μεθοδολογία

προσομοίωσης, γνωστή ως Monte Carlo.         

Για τον υπολογισμό της Σχετικής Δυνητικής Ζημίας, η Εταιρία χρησιμοποιεί ως δείκτη αναφοράς (benchmark) τον δείκτη FTSE/ASE Large Cap (Bloomberg ticker FTASE Ιndex)

που περιλαμβάνει 25 μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης στο ΧΑ.      

Στις 31.12.2019 το VaR του Α/Κ ήταν 838.895,85 ευρώ και το αντίστοιχο του Δείκτη Αναφοράς 729.903,51 ευρώ, δηλαδή η Σχετική Δυνητική Ζημία του Α/Κ ήταν 14,9%

μεγαλύτερη από αυτή του benchmark ή το 114,9% αυτού. Το μεγαλύτερο επίπεδο στο υπό εξέταση διάστημα ήταν το 123,7% στις 3.12.2019 (VaR χαρτοφυλακίου 1.011.923,08

ευρώ και VaR δείκτη αναφοράς 818.307.30 ευρώ). Το μικρότερο ανήλθε στο 91% στις 1.2.2019 (VaR χαρτοφυλακίου 508.236,59 ευρώ και VaR δείκτη αναφοράς 558.222,86

ευρώ).  Η μέση τιμή διαμορφώθηκε στο 107,1% (μέσο VaR χαρτοφυλακίου 763.317,98 ευρώ και μέσο VaR δείκτη αναφοράς 712.605,74 ευρώ).

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ



                                                                         Β.ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ

Κ.ΒΟΛΗ Α.ΜΑΚΡΟΔΗΜΗΤΡΗΣ

 MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ

Κ.ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ   

Αθήνα 28.04.2020

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ

 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK A.E.				

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ



 
Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή  

  
Προς τη Διοίκηση της “MetLife Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων” για λογαριασμό των 
μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου  “METLIFE ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΥΨΗΛΗΣ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ” 
 
Έκθεση Ελέγχου επί της Ετήσιας Έκθεσης Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “METLIFE ΑΜΟΙΒΑΙΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ” 
 
Γνώμη 
 
Έχουμε ελέγξει την ανωτέρω Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “METLIFE ΑΜΟΙΒΑΙΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ” (η Έκθεση Διαχειρίσεως) 
της 31ης Δεκεμβρίου 2019, που καταρτίστηκε από την διαχειριζόμενη την περιουσία του “MetLife Ανώνυμη 
Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων” (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) 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). Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα 
πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της 
Έκθεσης Διαχειρίσεως”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Διαχειρίστρια Εταιρεία, καθόλη τη διάρκεια του διορισμού 
μας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως 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 θέματος 

Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 2 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο 

κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις. 

Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό. 
 
Ευθύνες της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας επί της Έκθεσης Διαχειρίσεως 
 
Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας 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 δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η 
διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας 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 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, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό 
σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:  
 
• Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις, 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 τη 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 δικλείδων 
ελέγχου.  

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

ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό τη διατύπωση γνώμης επί της 
αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας.  

 
• 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 2020 
 
Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
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