
 

 

                                          
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ          
CPB SMART CASH 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 
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ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ  ΟΙ  ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ  

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ  31/12/2017 



31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015

Μεταβιβάσιμοι τίτλοι (Πίνακας 3) 5.702.984,00 6.666.820,00 3.673.560,00

Καταθέσεις σε τράπεζες (Πίνακας 3) 4.949.214,76 4.204.573,06 8.412.183,01

Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 3.285,33 1.597,80 3.764,65

Σύνολο καθαρών περιουσιακών στοιχείων 10.655.484,09 10.872.990,86 12.089.507,66

Υποχρεώσεις 15.164,40 14.796,33 9.975,27

Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων 10.640.319,69 10.858.194,53 12.079.532,39

Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία 2.297.569,71 2.366.641,99 2.659.338,26

Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο) 4,6311 4,5880 4,5423

Ανάλυση χαρτοφυλακίου

1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών 5.702.984,00 6.666.820,00 3.673.560,00

Σύνολο 5.702.984,00 6.666.820,00 3.673.560,00

Α. Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως 01.01 - 31.12 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015

Εισόδημα από επενδύσεις (Πίνακας 4.ΙΙΙ) 235.647,00 184.140,53 269.158,15

Λοιπά εισοδήματα (Πίνακας 4.ΙV) 193,55 -135,80 0,00

Έξοδα διαχείρισης -100.317,94 -68.982,03 -82.516,46

Έξοδα θεματοφύλακα -5.399,26 -5.748,60 -6.876,30

Λοιπά έξοδα και φόροι (Πίνακας 4.ΙV) -15.059,92 -21.666,24 -18.335,56

Καθαρό εισόδημα χρήσεως 01.01 - 31.12 115.063,43 87.607,86 161.429,83

Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων 

χρήσεως 01.01 - 31.12

Έκδοση νέων μεριδίων (Πίνακας 4.Ι) 1.030.120,66 192.195,00 1.192.798,91

Εξαγορές μεριδίων (Πίνακας 4.Ι) -1.349.196,92 -1.528.357,72 -5.850.954,33

Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων (σημ.17) -13.862,01 27.217,00 -1.674,00

Σύνολο χρήσεως 01.01 - 31.12 -332.938,27 -1.308.945,72 -4.659.829,42

Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β) χρήσεως 01.01 - 31.12 -217.874,84 -1.221.337,86 -4.498.399,59

ΕΙΔΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Τεμάχια / Μερίδια Τρέχουσα Τιμή 

Μονάδος σε EURO

Τρέχουσα Αξία σε 

EURO

Διάρθρωση Επί 

Συνόλου Ενεργητικού 

%

Διάρθρωση Επί 

Καθαρού 

Ενεργητικού %

I. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

     I. Χρεόγραφα - Μέσα Χρηματαγοράς

        1.  Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου - Σταθερού Επιτοκίου (FXD)

              HELLENIC T-BILL  11/10/2017 - 12/01/2018  0% Caa2 5.000,000 99,9500 499.750,00

              HELLENIC T-BILL  08/11/2017 - 09/02/2018  0% Caa2 11.650,000 99,8100 1.162.786,50

              HELLENIC T-BILL  06/12/2017 - 09/03/2018  0% Caa2 900,000 99,6700 89.703,00

              HELLENIC T-BILL  13/12/2017 - 16/03/2018  0% Caa2 9.300,000 99,6300 926.559,00

              HELLENIC T-BILL  02/08/2017 - 02/02/2018  0% Caa2 3.430,000 99,8500 342.485,50

              HELLENIC T-BILL  04/10/2017 - 10/04/2018  0% Caa2 8.000,000 99,5000 796.000,00

              HELLENIC T-BILL  01/11/2017 - 04/05/2018  0% Caa2 5.000,000 99,3800 496.900,00

              HELLENIC T-BILL  06/12/2017 - 08/06/2018  0% Caa2 14.000,000 99,2000 1.388.800,00

         Σύνολο 5.702.984,00 53,52% 53,60%

         Σύνολο Έντοκων Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου - Σταθερού Επιτοκίου (FXD) 5.702.984,00 53,52% 53,60%

         Σύνολο Μέσων Χρηματαγοράς Διαπραγματεύσιμα Σε Οργανωμένη Αγορά (ΔI) 5.702.984,00 53,52% 53,60%

         Σύνολο Χρεογράφων Εσωτερικού (ΔI) 5.702.984,00 53,52% 53,60%

         Γενικό Σύνολο Χρεογράφων (ΔI) 5.702.984,00 53,52% 53,60%

1. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ (ΟΣΕΚΑ) Ν. 4099/2012 

(Ν. 4308/2014 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 /Φ.Ε.Κ. 251 Α/24.11.2014)

2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ (ΟΣΕΚΑ) Ν. 4099/2012

(Ν. 4308/2014 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 /Φ.Ε.Κ. 251 Α/24.11.2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 
Άδεια σύστασης : Απόφαση Ε.Κ. 190η/30.08.2000

ΕΤΗΣΙΑ  ΕΚΘΕΣΗ  ΤΗΣ  31  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2017

[Άρθρο 77 Ν. 4099/2012, Φ.Ε.Κ. 250Α/20.12.2012] 

Τελευταία Τροποποίηση Κανονισμού : Απόφαση Ε.Κ. 261/02.12.2016

ΧΡΗΣΗ  (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017) 

3. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ  ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

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



    II. Διαθέσιμα
           1. Καταθέσεις όψεως Εσωτερικού σε EUR 463,71

           2. Καταθέσεις προθεσμίας Εσωτερικού σε EUR 4.948.751,05

4.949.214,76

         Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII) 10.652.198,76 99,97% 100,11%

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
           1. 'Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα 3.285,33

3.285,33 0,03% 0,03%

          ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Δ+Ε) 10.655.484,09 100,00% 100,14%

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
     I. Κεφάλαιο
         1. Κεφάλαια μεριδιούχων 10.505.245,27

         2. Κέρδη χρήσεως σε αύξηση κεφαλαίου 115.063,43

10.620.308,70

    II. Συσσωρευμένες Διαφορές Αποτιμήσεως Επενδύσεων 20.010,99

20.010,99

        Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AII) 10.640.319,69

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
    II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
         1. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 2.700,68

         2. Πιστωτές διάφοροι 10.106,91

         3. Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού 2.356,81

15.164,40

        Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII) 15.164,40

          ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 10.655.484,09

Μερίδια Αξία σε EURO

Ι. Κεφάλαια Μεριδιούχων
Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2016 2.366.641,992 10.824.321,53

Πλέον: Πωλήσεις Μεριδίων από 01.01.2017 έως 31.12.2017 223.851,261 1.030.120,66

Μείον: Eξαγορές Μεριδίων από 01.01.2017 έως 31.12.2017 292.923,539 1.349.196,92

Μερίδια σε κυκλοφορία και αξία αυτών την 31.12.2017 2.297.569,714 10.505.245,27

Αξία σε EURO

II. Συσσωρευμένη Ανατίμηση / Υποτίμηση Επενδύσεων
      Τρέχουσα αξία μέσων χρηματαγοράς εσωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά 5.702.984,00

      Μείον: Αξία κτήσης μέσων χρηματαγοράς εσωτερικού διαπραγματεύσιμων σε οργανωμένη αγορά 5.682.973,01

      Συσσωρευμένη Ανατίμηση επενδύσεων επί μέσων χρηματαγοράς 20.010,99

      Σύνολο συσσωρευμένης ανατίμησης επενδύσεων 20.010,99

III. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως
      ΠΛΕΟΝ (ή μείον):
       1. Τόκοι Λογαριασμών Οψεως Τραπεζών Εσωτερικού 2,28

       2. Τόκοι Προθεσμιακών Καταθέσεων  Τραπεζών Εσωτερικού 34.422,22

       3. Τόκοι Έντοκων Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου 201.222,50

235.647,00

     Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως 235.647,00

IV. ΠΛΕΟΝ (ή ΜΕΙΟΝ): Έκτακτα αποτελέσματα

       Πλέον:
       1. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων 193,55

193,55

      Μείον:
       1. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων -474,04 -474,04 -280,49

      Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη) 235.366,51

      ΜΕΙΟΝ: Οργανικά έξοδα
       1. Αμοιβή Εταιρίας Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου -100.317,94

       2. Αμοιβή και Προμήθεια Θεματοφύλακα -5.399,26

       3. Φόροι - Τέλη -5.399,27

       4. Λοιπά  Έξοδα -7.450,61

       5. Αμοιβή Ελέγχου Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών -1.736,00 -120.303,08 -120.303,08

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ 115.063,43

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ - ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΗΝ 31.12.2017 10.640.319,69 

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2017

4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΝΑΤΙΜΗΣΗΣ / ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2017 - 31.12.2017

[Άρθρο 77 Ν. 4099/2012 και άρθρο 4 παρ. 6 Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012 ] 

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



Σύνθεση 

Χαρτοφυλακίου Επί 

Καθαρής Αξίας 

Ενεργητικού 

31.12.2017

Σύνθεση 

Χαρτοφυλακίου Επί 

Καθαρής Αξίας 

Ενεργητικού 

31.12.2016

Μεταβολή στη 

Σύνθεση 

Χαρτοφυλακίου %

5.702.984,00 6.666.820,00 -14,46%

Σύνολο 5.702.984,00 6.666.820,00 -14,46%

Αξία σε EURO

115.063,43

115.063,43

Αξία σε EURO

10.640.319,69

2.297.569,714

4,6311

31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017

12.079.532,39 10.858.194,53 10.640.319,69

4,5423 4,5880 4,6311

0,01%

Σημειώσεις:

Κατηγορία 1 Κατηγορία 2 Κατηγορία 3

Μέσα Χρηματαγοράς 5.702.984,00 - - 5.702.984,00

Χρηματικά Διαθέσιμα 4.949.214,76 - - 4.949.214,76

Απαιτήσεις 3.285,33 - - 3.285,33

Σύνολο 10.655.484,09 10.655.484,09

Καθαρή αξία ενεργητικού

Ημερήσια τυπική απόκλιση απόδοσης

Καθαρά κέρδη / (ζημίες) χρήσεως των εν κυκλοφορία μεριδίων την 31.12.2017

Η διάθεση γίνεται ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ

Μεταφορά στο κεφάλαιο των μεριδιούχων

[Άρθρο 4 παρ.7 Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012]

Καθαρή τιμή μεριδίου

9. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ  01.01.2017 - 31.12.2017

7. ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ / ΜΕΡΙΔΙΑ / ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31.12.2017

[Άρθρο 77 Ν. 4099/2012 και άρθρο 4 παρ. 3 & 4 Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012 ] 

8. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

[Άρθρο 77 Ν. 4099/2012 και άρθρο 4 παρ. 6 Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012 ] 

5. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ  01.01.2017 - 31.12.2017

[Άρθρο 77 Ν. 4099/2012 και άρθρο 4 παρ. 5 Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012 ] 

Καθαρό Ενεργητικό την 31.12.2017

Μέσα χρηματαγοράς εσωτερικού διαπραγματεύσιμα σε οργανωμένη αγορά

Αριθμός Μεριδίων σε Κυκλοφορία την 31.12.2017

Καθαρή Τιμή Μεριδίου την 31.12.2017

6. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ  01.01.2017 - 31.12.2017

10. ΛΟΙΠΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Μέθοδος Υπολογισμού Συνολικής Έκθεσης σε Κίνδυνο Απόλυτη Δυνητική Ζημιά σε Κίνδυνο

Χαρτοφυλάκιο Αναφοράς 0%

Max Var of  NAV 1,26%

Min Var of  NAV 0,07%

Average Var 68.237,27

Περίοδος Διακράτησης 1 Μήνας

Εύρος Ιστορικών Δεδομένων 1 Έτος

Επίπεδο Μόχλευσης 2017 (μέσος όρος) 0%

Διάστημα Εμπιστοσύνης 99%

1) Εταιρία διαχείρισης : CPB ASSET MANAGEMENT  Α.Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Θεματοφύλακας : ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 

2) Οι δεδουλευμένοι τόκοι των πάσης μορφής καταθέσεων έως την 31.12.2017  περιλαμβάνονται στα έσοδα της χρήσεως 01.01.2017 - 31.12.2017 και απεικονίζονται στους μεταβατικούς λογαριασμούς  του Ενεργητικού.                                                                                                                             

3) Το αμοιβαίο κεφάλαιο ακολουθώντας πάγια τακτική κεφαλαιοποίησε το υπόλοιπο κερδών εις νέο της 31.12.2017.                                                                                                                                                                                                                                                            

4) Τα αποτελέσματα των προηγούμενων χρήσεων περιλαμβάνονται στο λογαριασμό "Κεφάλαιο" των μεριδιούχων. 

5) Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το Δελτίο Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 29.12.2017.                                                                                                                                                                                                                                                                

6) Η αποτίμηση των Treasury Bills του Ελληνικού Δημοσίου που διαπραγματεύονται στο εσωτερικό έγινε με βάση το Δελτίο τιμών της Ηλεκτρονικής Δευτερογενούς Αγοράς Τίτλων (ΗΔΑΤ) της 29.12.2017.                                                                                                                              

7) Βάσει της απόφασης της Ε.Κ. 1/317/11.11.2004, τα Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων απαγορεύεται να επενδύουν σε μετοχές, επομένως δε συντρέχει λόγος συμμετοχής σε Γενικές Συνελεύσεις Εκδοτριών  Εταιριών.      

8) Το αμοιβαίο κεφάλαιο ακολουθώντας τις διατάξεις της Κανονιστικής Πράξης της ΕΛΤΕ με Απόφαση 5567/87/15 Ιουνίου 2010  και του Ν. 4308/2014, κατηγοριοποίησε το σύνολο της αξίας των χρηματοοικονομικών 

στοιχείων του  ενεργητικού ως εξής:   

Στο πλαίσιο της Απόφασης 3/645/30.04.2013 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με τον υπολογισμό της συνολικής έκθεσης το υ χαρτοφυλακίου σε κίνδυνο, ο ΟΣΕΚΑ χρησιμοποιεί τη μέθοδο της Απόλυτης 

Δυνητικής Ζημιάς (Absolute VaR). Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζονται για την χρήση 01.01.2017- 31.12.2017 τα αριθμητικά δεδομένα της εν λόγω μεθόδου, τα οποία έχουν ως εξής: 

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



31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015

Συσσωρευμένη ανατίμηση/υποτίμηση επενδύσεων προηγούμενης περιόδου 33.873,00 6.656,00 8.330,00

Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων -13.862,01 27.217,00 -1.674,00
Συσσωρευμένη ανατίμηση/υποτίμηση επενδύσεων τρέχουσας περιόδου 20.010,99 33.873,00 6.656,00

Για  το  Θεματοφύλακα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

                    Ε. ΞΥΔΗΣ                                            Θ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

CPB ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Για  τη  Διαχειρίστρια  Εταιρία

Αθήνα, 30 Απριλίου 2018

              Α. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ                          ΣΤ. ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗ

 

Κατηγορία 1 : Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών.           

Κατηγορία 2 : Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων που έχουν παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά.                     

Κατηγορία 3: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων που δεν έχουν παρατηρήσιμες τιμές αγορά.                                              

9) Σκοπός του Α/Κ είναι η διατήρηση της αξίας του ενεργητικού του και η επίτευξη της καλύτερης δυνατής απόδοσης σε αναλογία με τις αποδόσεις των χρηματαγορών. Για την υλοποίηση του σκοπού του,   

το Α/Κ επενδύει τουλάχιστον 65% του καθαρού ενεργητικού του σε τοκοφόρα καταθετικά προϊόντα που τηρούνται σε πιστωτικά ιδρύματα και σε μέσα χρηματαγοράς, κατά μέσο όρο τριμηνιαίως.                                                                                        

10) Με βάση το άρθρο 63 παρ.2 του Ν.4099/2012, το μέγιστο ποσοστό της προμήθειας διαχείρισης με την οποία έχει επιβαρυνθεί το καθαρό ενεργητικό του αμοιβαίου κεφαλαίου για την περίοδο 01.01.17-31.01.17 

είναι 0,60% , για την περίοδο 01.02.17 - 09.04.17 είναι 0,80% και για την περίοδο 10.04.17 - 31.12.17 είναι 1,00%.  

11) Δεν έχουν επενδυθεί σε ομίλους εταιρειών, ποσοστά άνω του 20% επί του Καθαρού Ενεργητικού σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 61 του Ν. 4099/2012. 

12) Ως πιστοληπτική διαβάθμιση των Treasury Bills του Ελληνικού Δημοσίου, λήφθηκε  η σύνθεση (composite) των δεικτών των οίκων αξιολόγησης S&P, MOODYS και FITCH, όπως αυτή δημοσιεύεται στη διεθνώς 

αναγνωρισμένη πηγή πληροφόρησης Bloomberg. Όπου δεν υπάρχει σύνθεση δεικτών ως πιστοληπτική διαβάθμιση λήφθηκε κατά σειρά αυτή των οίκων αξιολόγησης S&P, MOODYS και FITCH, με ανάλογη προσαρμογή 

σε μορφή σύνθεσης (composite) Bloomberg .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

13) 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 Δ.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 Δ.Σ. 

της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.  

Επιπροσθέτως, ως και την  ημερομηνία δημοσίευσης της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης  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 ΓΔΟΠ 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.  

Ως εκ τούτου, οι προαναφερθέντες περιορισμοί κίνησης κεφαλαίων εξακολουθούν να περιορίζουν σημαντικά τη δραστηριότητα των αμοιβαίων κεφαλαίων.                                                                                                                              

14) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 727/31.8.2015 συνεδρίασή του αποφάσισε, την άρση της αναστολής εξαγορών μεριδίων ΟΣΕΚΑ του νόμου 4099/2012.                                                                                                                             

15) Η σύνταξη της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμός) και της κατάστασης εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου πραγματοποιήθηκε με βάση τα υποδείγματα του Νόμου 

4308/2014, Παράρτημα Β, κατά την κρίση της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρίας, καθώς δεν έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές οδηγίες για τη σύνταξή τους. 

16) Η συσσωρευμένη ανατίμηση/ υποτίμηση επενδύσεων όπως παρουσιάζεται στο 4.ΙΙ υπολογίζεται ώς η διαφόρα μεταξύ του κόστους κτήσης των επενδύσεων και την τρέχουσα αξία τους την 31/12/2016 η οποία 

είναι και η εύλογή τους αξία. Η μεταβολή στην εύλογη αξία κάθε περιόδου από την προηγούμενη περίοδο προστιθέμενη στη συσσωρευμένη ανατίμηση/ υποτίμηση στην αρχή της περιόδου αποτελεί τη συσσωρευμένη 

ανατίμηση/ υποτίμηση επενδύσεων της τρέχουσας περιόδου όπως παρουσιάζεται στον πίνακα 4.ΙΙ και περιληπτικά παρακάτω:  

17) Σύμφωνα με την Απόφαση 18/775/31.1.2017 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, προστίθεται παράγραφος στο άρθρο 4 της Απόφασης 17/633/20.12.2012, η οποία αναφέρει ότι η Ετήσια Έκθεση των  ΟΣΕΚΑ 
περιλαμβάνει πλην των άλλων τα εξής:  
α) Το συνολικό ύψος των αποδοχών για το οικονομικό έτος, με διάκριση μεταξύ σταθερών και μεταβλητών αποδοχών που καταβάλλει η εταιρεία διαχείρισης στο προσωπικό της, καθώς και τον αριθμό των 
δικαιούχων. 
 Έτσι το συνολικό ύψος των αποδοχών που κατέβαλε η Εταιρεία στο προσωπικό της κατά το έτος 2017 ανήλθε στο ποσό των € 375.286,37  και ο αριθμός προσώπων που έλαβαν τις ως άνω αποδοχές ήταν 12.  
Δεν επιβαρύνθηκε το ενεργητικό των Αμοιβαίων Κεφαλαίων για την καταβολή των ως άνω ποσών, ήτοι τα ως άνω ποσά καταβλήθηκαν από την εταιρεία διαχείρισης των Αμοιβαίων Κεφαλαίων και όχι από 
τα Αμοιβαία Κεφάλαια. 
Επιπλέον η Εταιρεία κατά το έτος 2017 κατέβαλε μόνο σταθερές αποδοχές. 
β) Το σύνολο των αποδοχών, με ανάλυση κατά κατηγορίες υπαλλήλων ή άλλων μελών προσωπικού, όπως αναφέρονται στο άρθρο 14α παράγραφος 3 της Οδηγίας 91/2014 
Το συνολικό ποσό αποδοχών (σταθερών) ανά κατηγορίες υπαλλήλων/στελεχών της Εταιρείας έχει ως εξής: 
1) Ανώτερα Διοικητικά Στελέχη (6 άτομα) :  € 199.851,39 
2) Διαχειριστές Αμοιβαίων Κεφαλαίων (2 άτομα)  :  € 76.245,64 
3) Πρόσωπα που ασκούν καθήκοντα ελέγχου (0 άτομα) : Την 04/05/2015, η εταιρεία διαχείρισης ανέθεσε στην Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος, μεταξύ άλλων λειτουργιών, τη λειτουργία του Εσωτερικού Ελέγχου 
και της Κανονιστικής Συμμόρφωσης. Ως εκ τούτου, η εταιρεία διαχείρισης δεν απασχόλησε προσωπικό που να ασκούσε καθήκοντα ελέγχου μέσα στη χρήση του 2017. 
4) Στελέχη Υποστηρικτικών Λειτουργιών (2 άτομα)  :  € 61.846,54 
5) Το υπόλοιπο προσωπικό της εταιρείας διαχείρισης που δεν αναφέρεται στην πολιτική αποδοχών, έλαβε στη χρήση 2017 σταθερές αποδοχές ύψους € 37.342,80.  
γ) Περιγραφή του τρόπου με τον οποίο υπολογίζονται οι αποδοχές και παροχές. 
Οι αποδοχές υπολογίζονται σύμφωνα με τις σχετικές συμβάσεις που έχει συνάψει  το προσωπικό με την Εταιρεία ή τις κλαδικές συμβάσεις που γίνονται αποδεκτές από αυτήν, καθώς και τυχόν τροποποιήσεις 
αυτών. 
δ) Τα αποτελέσματα των επανεξετάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 14β παράγραφος 1 στοιχεία γ. και δ. της Οδηγίας 91/2014, περιλαμβανομένων των τυχόν παρατυπιών που έχουν σημειωθεί. 
Το Δ.Σ. της Εταιρείας διαχείρισης επανεξέτασε την πολιτική αποδοχών για τη χρήση 2017 και αποφάσισε ότι δεν χρήζει τροποποίησης. Η εφαρμογή της πολιτικής αποδοχών ελέγχεται τουλάχιστον μία φορά κάθε 
έτος από ανεξάρτητο τμήμα εσωτερικού ελέγχου. Δεν έχουν σημειωθεί παρατυπίες που να αφορούν στην εφαρμογή της πολιτικής αποδοχών κατά τη διάρκεια της χρήσης 2017.     
ε) Τις ουσιώδεις τροποποιήσεις της ακολουθούμενης πολιτικής αποδοχών. 
Η εταιρία διαχείρισης για το χρήση 2017 δεν έχει κάνει καμία τροποποίηση της πολιτικής αποδοχών. 
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «CPB ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία 
Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων» για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου 
Κεφαλαίου «CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ», αρ. Ε.Κ. 190/30.08.2000. 

Έκθεση Ελέγχου επί της Ετήσιας  Έκθεσης Διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου 

Γνώμη 

Ελέγξαμε τη συνημμένη Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του παραπάνω Αμοιβαίου Κεφαλαίου 
(στο εξής «η Έκθεση Διαχειρίσεως») για την χρήση από 1η Ιανουαρίου έως την 31η 
Δεκεμβρίου 2017, όπως καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του, «CPB ASSET 
MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων» (στο εξής 
«Διαχειρίστρια Εταιρεία» και περιέχει τον ισολογισμό, την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών 
περιουσιακών στοιχείων, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις 
επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. 

Κατά τη γνώμη μας, η συνημμένη  Έκθεση Διαχειρίσεως, της περιόδου από 1η Ιανουαρίου 
έως 31η Δεκεμβρίου 2017, 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 έλεγχόf μας σύμφωνα με τα Διεθνήf 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 τη Διαχειρίστρια Εταιρεία 
σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών 
Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία 
και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των εκθέσεων διαχειρίσεως 
αμοιβαίων κεφαλαίων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας 
υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του 
προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. 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 15 της Έκθεσης Διαχειρίσεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο 
κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις. 

(2) στη σημείωση 13 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. 
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Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα θέματα αυτά. 

Άλλο Θέμα 

Η Έκθεση Διαχειρίσεως της προηγούμενης χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2016 
ελέγχθηκε από άλλη ελεγκτική εταιρεία. Για την εν λόγω χρήση ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
εξέδωσε την 28/4/2017 έκθεση ελέγχου με σύμφωνη γνώμη. 

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 «Ελληνικά Λογιστικά 
Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» και του Ν. 4099/2012 «Οργανισμοί 
συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων 
κεφαλαίων» καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση της 
Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση 
Έκθεσης Διαχειρίσεως απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη 
είτε σε λάθος. 

Κατά την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την 
αξιολόγηση της ικανότητας της Διαχειρίστριας Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, 
γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη 
συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής βάσης της συνεχιζόμενης 
δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την 
Διαχειρίστρια Εταιρεία ή να διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική 
εναλλακτική επιλογή από το να προχωρήσει σ ’αυτές τις ενέργειες. 

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 
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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 δικλίδων εσωτερικού ελέγχου. 
 

• Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας 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 δικλίδων εσωτερικού ελέγχου. 
 

• 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. 
 

• Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής 
βάσης της συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που 
αποκτήθηκαν για το εάν υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή 
συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την 
ικανότητα της Διαχειρίστριας Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Εάν 
συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην 
έκθεση ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις της 
Έκθεσης Διαχειρίσεως ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να 
διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά μας βασίζονται σε ελεγκτικά 
τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, 
μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η Διαχειρίστρια 
Εταιρεία να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.  
 

• Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο της Έκθεσης 
Διαχειρίσεως, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά 
πόσο η Έκθεση Διαχειρίσεως απεικονίζει τις υποκείμενες συναλλαγές και τα 
γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση. 

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το 
χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, 
συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου 
εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.  

 

Αθήνα, 30 Απριλίου 2018 
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