
 
ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2020 

 
Κύριοι μέτοχοι, 
 
Με την ιδιότητά μου ως Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας θα ήθελα να σας 
παρουσιάσω συνοπτικά την Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής για την κλειόμενη χρήση  
2020 (01.01.2020-31.12.2020), προκειμένου να καταδειχθεί η συμβολή και συνδρομή αυτής 
στη συμμόρφωση της Εταιρίας προς τις διατάξεις του ισχύοντος νομοθετικού και 
κανονιστικού πλαισίου.  
 
Ι. Σκοπός 
Πρωταρχικός σκοπός και κύριο μέλημα της Επιτροπής Ελέγχου είναι η υποστήριξη και 
συνδρομή του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την άσκηση των καθηκόντων του αναφορικά 
με τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση, τον εσωτερικό έλεγχο, την κανονιστική 
συμμόρφωση και τη διαχείριση των εταιρικών κινδύνων. 
 
ΙΙ. Σύνθεση – Κανονισμός Λειτουργίας 
Η Εταιρία συμμορφούμενη πλήρως προς τις επιταγές και προβλέψεις του νόμου 4449/2017 
(ΦΕΚ Α΄7/24.01.2017), κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αυτής της 
21η Ιουνίου 2019 αποφάσισε, μεταξύ άλλων, την εκλογή νέας τετραμελούς  Επιτροπής 
Ελέγχου, αποτελούμενης από τρία (3) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου και ένα (1) μη εκτελεστικό. Την Επιτροπή αποτελούν τα ακόλουθα μέλη: 
α) Ιωάννης Αποστολάκος, ανεξάρτητο - μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.  
β) Πέτρος Ιακώβου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Πρόεδρος της Ε.Ε. 
γ) Θεόφιλος Μεχτερίδης, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.  
δ) Απόστολος Πεταλάς, ανεξάρτητο - μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. 
 Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου συμπίπτει με τη θητεία του υφιστάμενου Διοικητικού 
Συμβουλίου της Εταιρίας, λήγουσα εν προκειμένω την 21η Ιουνίου 2022 ή μέχρι την 
ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2022. 
 
Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τα κριτήρια που θέτει το άρθρο 4 του ν. 
3016/2002 και το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, ήτοι: 
(α) δεν κατέχουν μετοχές σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της 
Εταιρίας 
Και 
(β) δεν διατηρούν οιαδήποτε σχέση εξάρτησης με την Εταιρία ή συνδεδεμένα με αυτή 
πρόσωπα, όπως αυτή (σχέση εξάρτησης) προσδιορίζεται ειδικότερα στις διατάξεις του ως 
άνω άρθρου 4 του ν. 3016/2002. 
Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν στο σύνολο τους αποδεδειγμένα επαρκή γνώση 
στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρία, καθόσον συμμετέχουν στη διοίκηση 
αυτής για ικανοποιητικό χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα να έχουν αποκτήσει βαθιά 
γνώση του τρόπου οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας της Εταιρίας και των επιμέρους 
διευθύνσεων αυτής, ενώ εκ των ως άνω μελών της, επαρκή γνώση σε θέματα ελεγκτικής 
και λογιστικής έχουν οι κ.κ. Ιωάννης Αποστολάκος και Απόστολος Πεταλάς, γεγονός το 
οποίο διασφαλίζει την απρόσκοπτη και  αποτελεσματική οργάνωση και λειτουργία της 
Επιτροπής στο μέγιστο δυνατό βαθμό. 
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Η Επιτροπή Ελέγχου διαθέτει Κανονισμό Λειτουργίας, όπως αυτός τροποποιήθηκε και 
εγκρίθηκε στις 22/12/2020. Ο κανονισμός είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα της εταιρίας 
https://ir.ascompany.gr/el/home/. 
 
 
ΙΙΙ. Συνεδριάσεις - συχνότητα παράστασης 
Κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2020 (01.01.2020-31.12.2020) η Επιτροπή Ελέγχου 
συνεδρίασε επτά (7) φορές. Στις εν λόγω συνεδριάσεις παρέστησαν άπαντα τα μέλη της 
Επιτροπής. Για τη συχνότητα και το χρονοδιάγραμμα των συνεδριάσεων αποφασίζει ο 
Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου. Αναλόγως της θεματολογίας των συνεδριάσεων και κατά 
περίπτωση, προσκαλούνται να συμμετάσχουν οι Ορκωτοί Ελεγκτές-Λογιστές, ο Εσωτερικός 
Ελεγκτής καθώς και Διευθυντικά Στελέχη της Εταιρίας που είναι επιφορτισμένα με τη 
διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών εργασιών, υποθέσεων και δραστηριοτήτων, 
προκειμένου να παράσχουν τις εκάστοτε αναγκαίες πληροφορίες και διευκρινίσεις.  
 
ΙV. Πεπραγμένα Επιτροπής 
Ειδικότερα και αναφορικά με τα πεπραγμένα της Επιτροπής στην διάρκεια της χρήσεως που 
έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2020: 
Α. Διαδικασία χρηματοοικονομικής πληροφόρησης 
Την Επιτροπή Ελέγχου απασχόλησαν κυρίως: 

•    Η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα σύνταξης της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης  
εκ μέρους της Διοίκησης. Για το σκοπό αυτό πραγματοποίησε συναντήσεις με τα 
αρμόδια στελέχη της Οικονομικής Διεύθυνσης της Εταιρίας, τα οποία είναι 
επιφορτισμένα με την προετοιμασία των Οικονομικών Εκθέσεων (Ετήσιας και 
Εξαμηνιαίας). 

•     Η ενημέρωση από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή επί του ετήσιου προγράμματος  
υποχρεωτικού ελέγχου πριν την εφαρμογή του. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 
22.12.2020. Για το σκοπό αυτό προέβη σε αξιολόγηση του προγράμματος 
υποχρεωτικού ελέγχου και βεβαιώθηκε ότι θα καλύψει τα σημαντικότερα πεδία 
ελέγχου, λαμβάνοντας υπόψιν τους κύριους τομείς επιχειρηματικού και 
χρηματοοικονομικού κινδύνου της Εταιρίας.  

• Η παρακολούθηση, αξιολόγηση και εξέταση της διαδικασίας σύνταξης της 
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, ήτοι των μηχανισμών και συστημάτων ροής και 
διάχυσης των χρηματοοικονομικών πληροφοριών καθώς και της λοιπής 
δημοσιοποιηθείσας πληροφόρησης (χρηματιστηριακές ανακοινώσεις, δελτία τύπου 
κλπ). Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις 
παρουσιάζουν εύλογα τη χρηματοοικονομική θέση της εταιρίας και του ομίλου, τη 
χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις ταμειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε 
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α), όπως αυτά 
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης διακριβώθηκε η τήρηση των 
κανόνων δημοσιότητας αυτών, όπως επίσης και η δυνατότητα άμεσης, απρόσκοπτης 
και αδιάλειπτης πρόσβασης σε αυτές.  

• Η εξέταση των πιο σημαντικών ζητημάτων και των κινδύνων που ενδέχεται να έχουν 
επίδραση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας. Συγκεκριμένα, εξέτασε: 
- Τις επιπτώσεις της πανδημίας στα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα της εταιρίας 

και τα μέτρα που ελήφθησαν από την εταιρία. 
- Τον κίνδυνο συναλλαγματικών ισοτιμιών που σχετίζονται με τις πωλήσεις και 

αγορές της Εταιρίας και των Θυγατρικών εταιριών σε ξένο νόμισμα. 
- Τον Κίνδυνος από τις διακυμάνσεις των τιμών αγοράς εμπορευμάτων και 

εξάρτησης για την προμήθεια εμπορευμάτων αυτών από την αγορά της Κίνας. 

https://ir.ascompany.gr/el/home/


- Τον πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας σε περίπτωση που πελάτες ή 
πελάτης δεν εκπληρώσουν τις συμβατικές υποχρεώσεις τους κυρίως λόγω των 
επιπτώσεων της πανδημίας Covid-19. 

- Την παρακολούθηση και ανάλυση των κινδύνων και συστημάτων διαχείρισης 
Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων 

Β. Διαδικασίες συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων 
Την Επιτροπή Ελέγχου απασχόλησαν κυρίως: 

• Η παρακολούθηση, εξέταση και αξιολόγηση της επάρκειας και της αποτελεσματικότητας 
του συνόλου των πολιτικών, διαδικασιών και δικλείδων ασφαλείας της Εταιρίας αναφορικά 
με το σύστημα εσωτερικού ελέγχου, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι κυριότεροι κίνδυνοι 
(πιστωτικός κίνδυνος, κίνδυνος ρευστότητας, κίνδυνος επιτοκίου, κίνδυνος από 
μακροοικονομικές συνθήκες κλπ.), προσδιορίζονται, αντιμετωπίζονται και 
δημοσιοποιούνται προσηκόντως και με πληρότητα. 

• Η παρακολούθηση και αξιολόγηση της μονάδας εσωτερικού ελέγχου. Για το σκοπό αυτό η 
Επιτροπή παρακολούθησε και επιθεώρησε την ορθή λειτουργία της μονάδας εσωτερικού 
ελέγχου σύμφωνα με τα επαγγελματικά πρότυπα και το ισχύον νομοθετικό και εν γένει 
κανονιστικό πλαίσιο, ενώ αξιολόγησε το έργο, την επάρκεια και την αποτελεσματικότητά 
της, χωρίς ωστόσο να επηρεάσει καθ΄ οιονδήποτε τρόπο την ανεξαρτησία της.  

• Η  αξιολόγηση του ετήσιου προγράμματος ελέγχων της μονάδας εσωτερικού ελέγχου. Στο 
πλαίσιο της εν λόγω αρμοδιότητάς της η Επιτροπή Ελέγχου ενέκρινε στις  12/02/2020 το 
ετήσιο πρόγραμμα εσωτερικού ελέγχου και στις 9/4/2020 το τροποποιημένο πρόγραμμα 
εσωτερικού ελέγχου. Επίσης διενήργησε συναντήσεις  με την επικεφαλής της μονάδας 
εσωτερικού ελέγχου προκειμένου να αξιολογηθούν και να συζητηθούν οι εισηγήσεις της 
και να επιβεβαιωθεί η ανεξαρτησία της μετά την ολοκλήρωση κάθε ελέγχου. 
 
Συγκεκριμένα, στην αρχή του 2020, η Επιτροπή Ελέγχου είχε τακτικές επικοινωνίες και 
συναντήσεις με την εσωτερική ελέγκτρια  κα Φωτεινή Βογιατζή. Η κ. Βογιατζή 
αντικαταστάθηκε στα καθήκοντά της την 19.05.2020, λόγω μη ανανέωσής της σύμβασής 
της με την Εταιρία, από την κ. Σoυλτάνα Στροίκου, η οποία και ανέλαβε τα νέα της 
καθήκοντα, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής και της από 20.05.2020 απόφασης 
του Δ.Σ. της εταιρίας.  

Κατά την χρήση του 2020 ελέγχθηκαν συνολικά  οκτώ (8) ελεγκτικά αντικείμενα σε ποσοστό 

100% επί του συνόλου των ελεγχθέντων αντικειμένων, χωρίς ωστόσο να σημειωθεί 

ουσιώδες  εύρημα. Τα επτά  (7) ελεγκτικά αντικείμενα αφορούσαν την μητρική και ένα (1) 

την θυγατρική εταιρία της Ρουμανίας.  

Η Επιτροπή παρέλαβε από την κα Βογιατζή την έκθεση ελέγχου του Α΄ τριμήνου και από την 
κα Στροίκου τις εκθέσεις του Β’, Γ’ και Δ’ τριμήνου, τις οποίες συζήτησε στις συνεδρίες της 
και ενημέρωσε επ’ αυτών το Δ.Σ. της Εταιρίας, όπως καταγράφηκε σε αντίστοιχα πρακτικά 
του ΔΣ. 

Γ. Εξωτερικός έλεγχος 
Την Επιτροπή Ελέγχου απασχόλησαν κυρίως: 

• Η επιβεβαίωση της ανεξαρτησίας, αμεροληψίας, αντικειμενικότητας και ακεραιότητας 
του Τακτικού Ελεγκτή, καθώς και της αποτελεσματικότητας της ελεγκτικής διαδικασίας, 
με βάση τα σχετικά επαγγελματικά πρότυπα και τις κανονιστικές απαιτήσεις.  Στο 
πλαίσιο αυτό ο Τακτικός Ελεγκτής εκλήθη από την Επιτροπή, ενώπιον της οποίας 
επιβεβαίωσε την ανεξαρτησία του και την ανυπαρξία οιασδήποτε εξωγενούς 
κατευθύνσεως ή οδηγίας ή σύστασης κατά την άσκηση των καθηκόντων του. 



• Η διαδικασία διενέργειας του υποχρεωτικού ελέγχου των εταιρικών και ενοποιημένων  
χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας (ετησίων και εξαμηνιαίων) , καθώς και 
το περιεχόμενο της κύριας και της συμπληρωματικής έκθεσης που υπέβαλε ο Τακτικός 
Ελεγκτής. Στο πλαίσιο αυτό η Επιτροπή επιβεβαίωσε ότι ο έλεγχος των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων διενεργείται σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό 
πλαίσιο, ήτοι σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΧΑ) και τους κανόνες 
δεοντολογίας που επιβάλλει η ελεγκτική. 

•  Η επιλογή της Ελεγκτικής Εταιρίας «KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ» για τον υποχρεωτικό 
έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας και του Ομίλου, καθώς και για τη 
χορήγηση φορολογικού πιστοποιητικού. Στο πλαίσιο αυτό με βάση την θετική εμπειρία 
των προηγούμενων δύο ετών και τη σχετική προσφορά που έλαβε, η Επιτροπή στις 
21.5.2020, αποφάσισε να εισηγηθεί προς την Γενική Συνέλευση την ανάθεση του 
ελέγχου της χρήσης 2020 στην ως άνω ελεγκτική εταιρία. 

• Η παροχή προς την Εταιρία τυχόν πρόσθετων υπηρεσιών εκ μέρους της Ελεγκτικής 
Εταιρίας στην οποία ανήκει ο Τακτικός Ελεγκτής. Στο πλαίσιο αυτό επιβεβαίωσε ότι οι 
επιπλέον παροχές που παρασχέθηκαν στην εταιρία από την «KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές 
ΑΕ» αφορούσαν επιτρεπόμενες ελεγκτικές και μη ελεγκτικές υπηρεσίες. 

 

Για την παρακολούθηση των ανωτέρω, εντός του 2020 υπήρξαν αρκετές τηλεφωνικές 
επαφές και ηλεκτρονικές επικοινωνίες μέσω email, μεταξύ των μελών της Ε.Ε και την  
K.P.M.G .  

Επίσης, πραγματοποιήθηκαν οι κάτωθι συναντήσεις με τηλεδιάσκεψη:  

• Εντός του 2020,  την 9.04.2020, την 24.9.2020 και την 22.12.2020 

• Εντός του 2021, την 16.4.2021 ενόψει της δημοσίευσης της Έκθεσής τους και των 
αποτελεσμάτων του 2020.  

Γενικά η συνεργασία της Επιτροπής με τους ελεγκτές εκτιμάται ως ιδιαίτερα θετική. 

 
Δ. Βιώσιμη Ανάπτυξη  
 
Η Εταιρία δεν έχει καταγεγραμμένη πολιτική βιώσιμής ανάπτυξης, δεδομένου ότι, με βάση 
τα χαρακτηριστικά της, δεν υποχρεούται και τον Νόμο.  Ωστόσο, είναι προσηλωμένη στην 
κανονιστική συμμόρφωση και την επιχειρηματική ηθική, τη διασφάλιση της υγείας και 
ασφάλειας εργαζομένων, πελατών και επισκεπτών, τη δημιουργία και διανομή άμεσης 
οικονομικής αξίας προς τα ενδιαφερόμενα μέρη, τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, την 
δημιουργία ασφαλών προϊόντων, την υπεύθυνη πολιτική επικοινωνίας με τους πελάτες και 
καταναλωτές των προϊόντων της, την ενεργή και υπεύθυνη κοινωνική προσφορά μέσω 
στοχευμένων δράσεων, την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αποφυγή κάθε 
διάκρισης στην εργασία και την επένδυση στην εκπαίδευση/ ανάπτυξη των εργαζομένων 
και στελεχών της. 
 
Σημειώνεται, τέλος, για λόγους πληρότητας της παρούσας Έκθεσης ότι κατά τη διάρκεια της 
κλειόμενης χρήσεως 2020 (01.01.2020-31.12.2020), η Επιτροπή Ελέγχου είχε πλήρη και 
απρόσκοπτη πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που ήταν αναγκαίες και απαραίτητες για 
την άσκηση των καθηκόντων της, ενώ η Διοίκηση της Εταιρίας παρείχε προς αυτή τις 
αναγκαίες υποδομές και χώρους για την αποτελεσματική εκτέλεση του έργου της. 
 
Άπαντα τα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, έχουμε την πεποίθηση ότι η  Επιτροπή μας 
επιτέλεσε τα καθήκοντα της στο ακέραιο σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης 



νομοθεσίας συμβάλλοντας στην προαγωγή της εταιρικής διακυβέρνησης αλλά και του 
γενικότερου έργου του Δ.Σ., διαφυλάττοντας τα συμφέροντα των μετόχων της Εταιρίας.  

Τελειώνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εκάστοτε εσωτερικό ελεγκτή, τα στελέχη της 
Εταιρίας για την υποστήριξη που μας παρείχαν καθ’ όλη την προαναφερθείσα περίοδο 
καθώς και τα Μέλη της Επιτροπής κ.κ. Ι. Αποστολάκο, Θ. Μεχτερίδη και Α. Πεταλά, για την 
καθ’ όλα αρμονική συνεργασία. 
 

Με εκτίμηση  

ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου 

Πέτρος Ιακώβου 

 

 


