
 



31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018

5,458,778.79 5,200,821.89 5,122,268.40

489,365.71 75,050.73 99,687.81

0.67 2.16 1.65

5,948,145.17 5,275,874.78 5,221,957.86

94,851.02 34,709.67 35,735.40

5,853,294.15 5,241,165.11 5,186,222.46

1,108,218.7880 1,079,551.5720 1,319,316.7630

5.2817 4.8549 3.9310

1. 241.74 715.15 104,701.66

2. 5,458,537.05 5,200,106.74 5,017,566.74

5,458,778.79 5,200,821.89 5,122,268.40

31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018

74,938.26 333,435.61 157,573.51

-3,949.56 -8,593.00 2.81

-222,072.89 -160,724.76 -153,916.76

-5,196.12 -5,357.42 -5,130.58

-12,515.33 -47,120.52 -44,350.11

-168,795.64 111,639.91 -45,821.13

247,489.31 6,000.00 708,812.02

-104,763.39 -1,102,989.07 -475,084.97

638,204.19 1,040,579.31 -387,831.83

-5.43 -287.50 -284.76

780,924.68 -56,697.26 -154,389.54

612,129.04 54,942.65 -200,210.67

EURO
%

     I. 

        1. 

             

              ENEL RUSSIA OJSC - SPON GDR 618.000 0.39116640 241.74

241.74 0.00% 0.00%

241.74 0.00% 0.00%

241.74 0.00% 0.00%

241.74 0.00% 0.00%

        1. 

              AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY NORTH AMERICA - EUR 150.9790 4,267.04000000 644,233.43

              AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH- EUR 129.0000 6,020.84000000 776,688.36

              GOLDMAN SACHS GLOBAL CORE - USD 11,778.5630 22.10905090 260,412.69

              JP MORGAN FUNDS EUROPE STRATEGIC GROWTH FUND - EUR 11,918.0010 38.40000000 457,651.24

              JPMORGAN INVESTMENT FUNDS US SELECT EQUITY C - USD 1,804.0000 431.92919860 779,199.80

              MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS US ADVANTAGE Z - USD 5,600.9100 151.52808420 848,694.65

              PICTET JAPAN INDEX IS - EUR 2,053.3205 169.19000000 347,401.30



              PIMCO STOCKS PLUS FUND - USD 14,000.9960 38.21206770 535,006.68

              SCHRODERS INTERNATIONAL FUND BRIC - EUR 1,152.7400 293.41260000 338,228.44

              SCHRODERS INTERNATIONAL SELECT ASIAN TOTAL RETURN - USD 1,419.6800 331.77951715 471,020.46

5,458,537.05 91.77% 93.26%

5,458,537.05 91.77% 93.26%

5,458,537.05 91.77% 93.26%

5,458,778.79 91.77% 93.26%

5,458,778.79 91.77% 93.26%

     VI. 

8,346.68

19.03

481,000.00

489,365.71 8.23% 8.36%

5,948,144.50 100.00% 101.62%

0.67

0.67 0.00% 0.00%

5,948,145.17 100.00% 101.62%

     I. 

3,675,715.84

-168,801.07

3,506,914.77

    II. 2,346,379.38

2,346,379.38

5,853,294.15

    II. 

2,742.78

82,199.49

1,844.75

8,064.00

94,851.02

94,851.02

5,948,145.17

1,079,551.572 3,532,989.92

49,965.949 247,489.31

21,298.733 104,763.39

1,108,218.788 3,675,715.84

241.74

      0.00

241.74

5,458,537.05

      3,112,398.75

2,346,138.30

19.03

      19.69

-0.66

2,346,379.38



317.79

23.31

76,361.45

76,702.55

-5.43

-1,764.29 -1,769.72

74,932.83

3,264.53

46.33

3,310.86

-7,214.09

-124.21 -7,338.30 -4,027.44

70,905.39

-155,881.82

-66,191.07

-5,196.12

-5,195.51

-5,344.74

-1,897.20 -239,706.46 -239,706.46

-168,801.07

5,853,294.15

31.12.2020 31.12.2019

241.74 715.15 -66.20%

5,458,537.05 5,200,106.74 4.97%

5,458,778.79 5,200,821.89 4.96%

-168,801.07

-168,801.07

5,853,294.15

1,108,218.788

5.2817

31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020

5,186,222.46 5,241,165.11 5,853,294.15

3.9310 4.8549 5.2817

1.35%



Max Var

Min Var

Average Var

1)

3)

4)  

31.12.2020.  

241.74 - - 241.74

5,458,537.05 - - 5,458,537.05

489,365.71 - - 489,365.71

0.67 - - 0.67

5,948,145.17 5,948,145.17

9) 

31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018

1,708,175.19 667,595.88 1,055,427.71

638,204.19 1,040,579.31 -387,831.83

2,346,379.38 1,708,175.19 1,133,282.95

1%

13)

748.136   70,91% of benchmark Var

325.736   92,20% of benchmark Var

592.49

0%

2)

6)

5)

12) 

8) 

 

7)

10) 

11)
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «OPTIMA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» για λογαριασμό των 

μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «OPTIMA PREMIUM SELECTION FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ», αρ. 

Ε.Κ. 18η/809/28.02.2008. 

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 2020, όπως 

καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του, «OPTIMA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» (στο 

εξής η «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 την 31η 

Δεκεμβρίου 2020, 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 έλεγχό́ μας σύμφωνα με τα Διεθνή́ 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 θέματος 

Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 10 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 τα θέματα αυτά. 

Άλλο θέμα 

Η Έκθεση Διαχειρίσεως του ως άνω Αμοιβαίου Κεφαλαίου για τη χρήση 1.1.2019 – 31.12.2019, ελέγχθηκε 

από άλλον ελεγκτή, ο οποίος εξέφρασε σύμφωνη γνώμη με ημερομηνία 20 Μαΐου 2020. 
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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 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. 
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 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, 29 Απριλίου 2021 

 

MPI ΕΛΛΑΣ  
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Α.Μ. 155, Εθνικής Αντιστάσεως 9-11, Χαλάνδρι 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

Μαριάς Χρήστος 

Α.Μ. 54951 

 


