
 

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία 

"ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ - ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε." που εδρεύει στην Ελευσίνα 

 (περιοχή Κοκκινόπυργος - Καλιμπάκι)  

Αριθμός ΓΕΜΗ 121566907000,  

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 
 
Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, 
 
Η Επιτροπή Ελέγχου της "ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ - ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε."  η οποία ορίστηκε από 
την Γενική Συνέλευση της 26ης Οκτωβρίου 2017 κατόπιν προτάσεως του Διοικητικού 
Συμβουλίου σε εφαρμογή των Νόμων 3016/2002,3884/2010 και 4449/2017 και 
επανεκλέχθηκε από την Γενική Συνέλευση της 3ης Αυγούστου 2020 σας παρουσιάζει την 
έκθεση του έργου της για την περίοδο από 1/1-31/12/2020. 
 
Τα μέλη της Επιτροπής στο σύνολό τους έχουν δεξιότητες σχετικές με τους τομείς στους 
οποίους δραστηριοποιείται η Εταιρεία, καθώς και σε θέματα λογιστικής, 
χρηματοοικονομικών, ελεγκτικής, λειτουργίας επιτροπής ελέγχου, εσωτερικό έλεγχο και 
οικονομικής διεύθυνσης και τουλάχιστον ένα από τα μέλη της, που είναι ανεξάρτητο από 
την Εταιρεία, διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική. Βιογραφικά 
σημειώματα των μελών της Επιτροπής έχουν αναρτηθεί στην  Ιστοσελίδα της Εταιρείας. 
 
Η Επιτροπή συνεδριάζει σε τακτική βάση, τουλάχιστον τέσσερις (4) φορές ετησίως και 
πραγματοποιεί έκτακτες συνεδριάσεις όταν απαιτείται. Στις κατωτέρω αναφερόμενες 
συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου ήταν παρόντα όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου 
και όλες οι αποφάσεις ελήφθησαν ομόφωνα, ενώ δεν προέκυψαν προβλήματα η 
δυσλειτουργίες στην λειτουργία της εταιρείας άξια λόγου αναφοράς  Ο Πρόεδρος της 
Επιτροπής συζητά με το Διοικητικό Συμβούλιο για τις εργασίες της Επιτροπής σε κάθε 
προγραμματισμένη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το ετήσιο πλάνο 
συνεδριάσεων. Κατά το 2020 για την υλοποίηση του έργου της , η Επιτροπή συνεδρίασε σε 
τακτική βάση (14 φορές συνολικά) και συζήτησε για όλα τα θέματα που εμπίπτουν στους 
τομείς των αρμοδιοτήτων της. 
 
 Για κάθε συνεδρίαση τηρείται πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από όλα τα μέλη της 
Επιτροπής Ελέγχου. Σημειώνουμε ότι, πέραν των συνεδριάσεων, τα μέλη της Επιτροπής 
Ελέγχου βρίσκονται σε τακτική επαφή μεταξύ τους, με την ορκωτό ελεγκτή της Εταιρείας 
κ.Αγγελική Γρατσία – Δρομπάκη , με τον εσωτερικό ελεγκτή της Εταιρείας κ. Νικόλαο 
Τριπολιτσιώτη και γενικότερα με τη Διοίκηση αυτής, στο πλαίσιο της εκτέλεσης των 
καθηκόντων τους σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 537/2014, το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, 
την απόφαση 1302/2017 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και εν γένει την κείμενη νομοθεσία.  
 
Ειδικότερα με βάση το Πρόγραμμα Ελέγχου με τον  Εσωτερικό Ελεγκτή της Εταιρείας  
κ. Νικόλαο Τριπολιτσιώτη  συναντηθήκαμε και συζητήσαμε αναλυτικά τα κατωτέρω : 
 

1. Την 18ην Δεκεμβρίου 2019 – Αξιολόγηση και έγκριση του πλάνου Ελέγχου για το 2020 
2. Την 6ην Μαΐου 2020 – Έλεγχος Ασφαλιστικών και Φορολογικών Υποχρεώσεων  
3. Την 17ην Ιουνίου 2020 – Ενημέρωση για την έκτακτη απογραφή στην Αποθήκη 

 Ελευσίνας          
4. Την 22ην Ιουλίου 2020 – Παρακολούθηση της Παραγωγικής Διαδικασίας 
5. Την 21ην Οκτωβρίου 2020 - Έλεγχος των Ταμειακών διαθεσίμων 
6. Την 5ην   Νοεμβρίου 2020 - Έκτακτος Έλεγχος θεμάτων Covit 19 και τήρηση    

 Υγειονομικών μέτρων  
7. Την 20ην  Νοεμβρίου 2020 – Έκτακτος Έλεγχος Υπολοίπων Πελατών 
8. Την 3ην Φεβρουαρίου 2021 – Διαδικασίες Πιστοδοτικής Πολιτικής προς Πελάτες 

 
 



 
 
Έγιναν επίσης οι κατά νόμο προβλεπόμενες συναντήσεις με την Ορκωτό  Ελεγκτή -
Λογιστή της εταιρείας κ. Αγγελική Γρατσία - Δρομπάκη, κατά τον μήνα Δεκέμβριο του 2020, 
για την επισκόπηση θεμάτων ελέγχου και για την ανασκόπηση των εξαμηνιαίων 
Οικονομικών Καταστάσεων, τον Απρίλιο του 2021 για την ολοκλήρωση του σχεδιασμού 
ελέγχου, με τα βασικότερα θέματα, τον  με την ολοκλήρωση των ελεγκτικών διαδικασιών 
και την έκδοση της έκθεσης, ενώ στις 11 Μαΐου 2021 μας υπεβλήθη και η συμπληρωματική 
Έκθεση σύμφωνα με το άρθρο 11 του Κανονισμού 537/2014 της Ε.Ε  
 
Η περίοδος από την προηγούμενη τακτική γενική συνέλευση αναμένεται να είναι κομβικής 
σημασίας στο πεδίο της εταιρικής διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων των ζητημάτων 
εσωτερικού ελέγχου και επιτροπής ελέγχου, μετά την ψήφιση στις 15.07.2020 του Νόμου 
4706/2020 ΦΕΚ Νο 136/17-7-2020 με τίτλο «Εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών, 
σύγχρονη αγορά κεφαλαίου, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, μέτρα προς εφαρμογή του 
Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 και άλλες διατάξεις». Η επιτροπή ελέγχου είναι αποφασισμένη 
να συμβάλει με όλες της τις δυνάμεις εντός του πλαισίου αρμοδιοτήτων της για την ομαλή 
μετάβαση και προσαρμογή της Εταιρείας στο νέο, αναβαθμισμένο αλλά και πολύ 
απαιτητικό πλαίσιο που θεσπίστηκε. 
 
Σημειώνεται καταληκτικά, ως προς το ζήτημα της πολιτικής βιώσιμης ανάπτυξης, ότι αυτή 
προβλέπεται στο άρθρο 14 παρ. 3 περ. ιβ) του ν. 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης, 
και σύμφωνα με το άρθρο 92 παρ. 3 αυτού, η διάταξη αυτή τίθεται σε ισχύ 12 μήνες μετά τη 
δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Στην ως άνω διάταξη 
προβλέπεται η ύπαρξη τέτοιας πολιτικής, ως μέρος του κανονισμού λειτουργίας της 
εισηγμένης εταιρείας, «όπου απαιτείται». Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα, δεδομένων των 
λειτουργιών της και του μεγέθους της, η Εταιρεία δεν έχει ακόμη κρίνει σκόπιμο να 
θεσπίσει τέτοια διακριτή πολιτική. Άλλωστε, και οι διατάξεις του άρθρου 151 του ν. 
4548/2018 για τις μη χρηματοοικονομικές καταστάσεις απευθύνονται στις μεγάλες εταιρείες, 
κατά την έννοια του Παραρτήματος Α του ν. 4308/2014, και η Εταιρεία δεν είναι τέτοια. 
Ανεξάρτητα από τις τυπικές προϋποθέσεις του νόμου, η Εταιρεία δίδει μεγάλη έμφαση, 
τόσο στη δραστηριότητά της όσο και στα προϊόντα της, σε θέματα περιβάλλοντος και 
βιωσιμότητας. 
 
Επίσης θα πρέπει να τονιστεί ότι στην πανδημία του Covid 19,  η εταιρεία με πρωτοβουλία 
της Διοίκησης έλαβε έγκαιρα τα απαιτούμενα μέτρα σε όλους τους χώρους εργασίας της 
εταιρείας. Αποτέλεσμα της έγκαιρης αντίδρασης της Διοίκησης ήταν να περιοριστούν οι 
αρνητικές επιπτώσεις, της πανδημίας σε όλους τους τομείς δραστηριότητας της. Το 
αποτέλεσμα αυτό αντανακλάται και στα οικονομικά αποτελέσματα της υπό κρίσιν 
περιόδου, και πολύ περισσότερο στις οικονομικές επιδόσεις της τρέχουσας χρήσης. 
 
                                                      Ελευσίνα, 23 Ιουνίου 2021 
        
 
 
                  Ο Πρόεδρος                                                                  Τα μέλη                                                    

 

 

 

 


