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Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, 

 

Σκοπός της σημερινής μας αναφοράς είναι να σας ενημερώσουμε για τα πεπραγμένα της Επιτροπής 

Ελέγχου της χρήσης 2020, με βάση τις αρμοδιότητές της καθώς και τις ενέργειες στις οποίες προέβη 

για την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων της και ιδιαίτερα.   

i) την παρακολούθηση της διαδικασίας και την ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου για το 

αποτέλεσμα του υποχρεωτικού ελέγχου και την εισήγηση της επιτροπής για εκλογή εξωτερικών 

ελεγκτών για τη νέα χρήση,  

ii) τη συμβολή της στην ακεραιότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, 

 iii) την αξιολόγηση των συστημάτων και της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου, κ.λπ. 

 

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2020 (περίοδος 

01.01.- 31.12.2020) έλαβαν χώρα τρεις συναντήσεις με τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές. Η πρώτη 

συνάντηση διενεργήθηκε την 08 Ιανουαρίου 2021, προκειμένου να ενημερωθεί η Επιτροπή Ελέγχου 

για το σχεδιασμό του ελέγχου και την εκτίμηση των κινδύνων, η δεύτερη συζήτηση έλαβε χώρα την 

15 Φεβρουαρίου 2021 προκειμένου να γνωστοποιηθούν τα αποτελέσματα των ελεγκτικών 

διαδικασιών που εκτελέσθηκαν από τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές και η τρίτη έλαβε χώρα την 15 

Μαρτίου 2021 προκειμένου να παρουσιασθούν τα αποτελέσματα του ελέγχου τους. 

 

Στο πλαίσιο των παραπάνω συναντήσεων, διαπιστώσαμε ότι το ετήσιο πρόγραμμα υποχρεωτικού 

ελέγχου της χρήσης 2020 κάλυψε τα σημαντικότερα πεδία ελέγχου, λαμβάνοντας υπόψη τους 

κύριους τομείς επιχειρηματικού και χρηματοοικονομικού κινδύνου της Εταιρείας και ότι ο 

υποχρεωτικός έλεγχος συνέβαλε στην ποιότητα και στην ακεραιότητα της χρηματοοικονομικής 

πληροφόρησης, δηλαδή στην ακρίβεια, πληρότητα και ορθότητα της χρηματοοικονομικής 

πληροφόρησης, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών γνωστοποιήσεων, που εγκρίνει το Διοικητικό 

συμβούλιο. 



Σημειώνεται επίσης ότι  κατά την διάρκεια της χρήσης 2020 η Επιτροπή Ελέγχου συνεδρίασε 10 

φορές έχοντας σαν αντικείμενα συζήτησης θέματα όπως 

 την παρακολούθηση  της διαδικασίας χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. 

 την παρακολούθηση  του υποχρεωτικού ελέγχου των ετήσιων χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων.  

 την παρακολούθηση της ανεξαρτησίας των ορκωτών ελεγκτών λογιστών. 

 την παρακολούθηση της επιλογής ορκωτών ελεγκτών λογιστών. 

 την παρακολούθηση  της αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου. 

Αναφορικά με την εκλογή Ελεγκτών για την χρήση 2021  η  Επιτροπή Ελέγχου προτείνει προς το 

Διοικητικό Συμβούλιο την επιλογή της εταιρείας Σ.Ο.Λ. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.Ο.Ε και 

συγκεκριμένα τον ορκωτό κ. Ιωάννη Φιλίππου και τον αναπληρωτή του κ. Λογοθέτη Γλέζο. Η 

Επιτροπή έλαβε υπόψη της το ύψος της αμοιβής, η οποία παραμένει στο επίπεδο της προηγούμενης 

χρήσης, την αποδεδειγμένη εξειδίκευση της εταιρείας στον κλάδο ελέγχου Εταιρειών Επενδύσεων 

Χαρτοφυλακίου καθώς και την αποδεδειγμένη ποιότητα ελέγχου. Τέλος, δεν  παρατηρεί κανένα 

πρόβλημα σχετικά με την αντικειμενικότητα και την ανεξαρτησία του νόμιμου ελεγκτή και του 

ελεγκτικού γραφείου. 

Επίσης σημειώνεται ότι από την ψήφιση του Ν. 4706/2020 την 17.07.2020, ο οποίος καθόρισε το 

πλαίσιο της εταιρικής διακυβέρνησης των ανωνύμων εταιρειών, η εταιρεία επέδειξε ιδιαίτερα γρήγορα 

αντανακλαστικά και σχεδόν έχει εναρμονίσει την λειτουργία της, τις εσωτερικές διαδικασίες και 

πολιτικές της σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου νόμου. Από τον έλεγχο που έχουμε εκπονήσει στο 

συγκεκριμένο θέμα αποφαινόμαστε πως η εταιρεία έχει εκπληρώσει το μεγαλύτερο μέρος των 

ελάχιστων απαιτούμενων του Ν. 4706/2020 και όσα ακόμη υπολείπονται είναι υπό διαβούλευση και 

επεξεργασία από τα αρμόδια τμήματα με σκοπό να έχουν ολοκληρωθεί έως την 17.07.2021, 

ημερομηνία εφαρμογής του νόμου.  

Περαιτέρω, η Εταιρεία δε διαθέτει Πολιτική Βιωσιμότητας ως μη υπαγόμενη στις διατάξεις των 

άρθρων 151 παρ.1 ν.4548/2018 και 14 παρ.3 περ.ιβ’ ν.4706/2020 πλην, όμως, υπόκειται στη 

διαχειριστική πολιτική της διαχειρίστριας εταιρείας «ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚΟΕΕ» η οποία έχει 

υιοθετήσει δική της Πολιτική Βιωσιμότητας. Όμως, αναγνωρίζοντας τη σημασία των ουσιωδών  

περιβαλλοντικών και κοινωνικών πληροφοριών στη διαμόρφωση σχετικών κανόνων εταιρικής 



διακυβέρνησης («ESG», άλλως Environmental, Social, Governance), και προκειμένου να 

συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2019/2088, ο οποίος ισχύει από την 

10η Μαρτίου 2021, ακολουθεί μια βιώσιμη προσέγγιση στις επενδυτικές διαδικασίες της και λαμβάνει 

υπόψη τους σχετικούς κινδύνους βιωσιμότητας όπως αυτοί προκύπτουν από τις επενδυτικές 

αποφάσεις της διαχειρίστριας εταιρείας «ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚΟΕΕ». 

Τέλος, η Επιτροπή ενημερώθηκε και ενέκρινε το πρόγραμμα του Εσωτερικού Ελέγχου για το έτος 

2021. Εκτιμούμε ότι το πρόγραμμα διασφαλίζει ότι ακολουθούνται σωστά οι διαδικασίες που έχουν 

καθιερωθεί και οι οποίες καλύπτουν όλες τις δραστηριότητες της Εταιρίας, με αποτελεσματικό και 

αποδοτικό τρόπο. Το έργο του Εσωτερικού Ελεγκτή παρουσιάζεται στα πορίσματα του τα οποία θέτει 

τακτικά υπόψη της Επιτροπής Ελέγχου και του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

Σας ευχαριστούμε. 

 

 


