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V. Περιγραφή των κύριων χαρα-
κτηριστικών των συστημάτων 
εσωτερικού ελέγχου και διαχεί-
ρισης κινδύνων της Εταιρίας σε 
σχέση με τη διαδικασία σύνταξης 
των χρηματοοικονομικών κατα-
στάσεων 
Εσωτερικός Έλεγχος
Ο εσωτερικός έλεγχος ασκείται από τη 
Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου Οµίλου, η 
οποία είναι ανεξάρτητη υπηρεσία, με γραπτό 
κανονισμό λειτουργίας, η οποία αναφέρεται 
λειτουργικά στην Ελεγκτική Επιτροπή του 
Διοικητικού Συµβουλίου. 

Το έργο του εσωτερικού ελέγχου διενεργούν 
σήμερα 15 στελέχη, με την απαιτούμενη κα-
τάρτιση και εμπειρία για την άρτια επιτέλεση 
του έργου τους. 

Ο πρωταρχικός ρόλος του Εσωτερικού Ελέγ-
χου είναι η αξιολόγηση των ασφαλιστικών 
δικλείδων που υπάρχουν σε όλο το εύρος 
των λειτουργιών του Ομίλου ως προς την 
επάρκεια και την αποτελεσματικότητά τους. 
Στις αρμοδιότητες του εσωτερικού ελέγχου 
συμπεριλαμβάνεται, επίσης,  ο έλεγχος της 
τήρησης των νόμων, οπουδήποτε λειτουργεί 
και έχει δραστηριότητες ο Όμιλος, αλλά και 
του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας και 
του Κώδικα Δεοντολογίας της Εταιρίας. 

Κατά τη διάρκεια του 2010, υποβλήθηκαν 
στην Ελεγκτική Επιτροπή και μέσω αυτής στο 
Διοικητικό Συμβούλιο 23 έγγραφες εκθέσεις 
της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου, σχετικά 
με όλους τους διενεργηθέντες ελέγχους 
των λειτουργιών του Ομίλου. Υποβλήθηκε, 
επίσης, εξαμηνιαίος και ετήσιος απολογι-
σμός του έργου της Διεύθυνσης Εσωτερικού 
Ελέγχου, με συγκεντρωτική αναφορά στα 
σημαντικότερα ευρήματα των ελέγχων. Κατά 

τη διάρκεια του 2010 η Ελεγκτική Επιτροπή 
είχε τακτικές κατ’ ιδίαν συναντήσεις με τη 
Διευθύντρια Εσωτερικού Ελέγχου Ομίλου, 
κατά τις οποίες συζητήθηκαν λειτουργικά και 
οργανωτικά θέματα και παρασχέθηκαν όλες 
οι ζητηθείσες πληροφορίες και ενημέρωση 
σχετικά  με τα  εφαρμοζόμενα συστήματα  
ελέγχου, την αποτελεσματικότητά τους και  
την πορεία των ελέγχων. Μετά από σχετική 
αναφορά της Ελεγκτικής Επιτροπής, το Διοι-
κητικό Συμβούλιο ενέκρινε τον σχεδιασμό 
ελέγχων για το 2011 και προσδιόρισε τις λει-
τουργίες και τα σημεία στα οποία θα πρέπει 
να επικεντρωθεί  ο εσωτερικός έλεγχος.

Εντός του 2010, μετά από σχετική εισήγηση 
της Ελεγκτικής Επιτροπής, το Διοικητικό Συμ-
βούλιο αποφάσισε συγκεκριμένες μεταβολές 
στην οργάνωση της Διεύθυνσης  Εσωτερι-
κού Ελέγχου των Τομέων Ελλάδας,  ΗΠΑ, 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Ανατολικής 
Μεσογείου με στόχο την ορθολογικότερη 
στελεχειακή κατανομή και την αρτιότερη 
διενέργεια του εσωτερικού ελέγχου.

Συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου και 
Διαχείρισης Κινδύνων 
Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την ευθύνη 
για τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου και 
διαχείρισης κινδύνων της Εταιρίας και του 
Ομίλου και της ετήσιας αξιολόγησης της 
αποτελεσματικότητάς τους. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο βεβαιώνει ότι η 
Εταιρία διαθέτει συστήματα εσωτερικού 
ελέγχου και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων 
και ενημερώθηκε από τον Διευθύνοντα Σύμ-
βουλο και τα αρμόδια στελέχη του Ομίλου 
για την αποτελεσματικότητά τους. Το Διοι-
κητικό Συμβούλιο έχει γνώση των σημαντι-
κότερων κινδύνων, οι οποίοι θα μπορούσαν 
να επηρεάσουν ουσιαστικά τη λειτουργία, 
τη φήμη και τα αποτελέσματα του Ομίλου, 

καθώς και τις διαδικασίες διαχείρισης των 
εν λόγω κινδύνων, οι οποίες υποστηρίζουν 
τον εντοπισμό τους, την ιεράρχηση τους, τον 
περιορισμό τους και την παρακολούθησής 
τους.

Επισημαίνει πάντως ότι τα συστήματα 
εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύ-
νων παρέχουν λελογισμένη και όχι απόλυτη 
ασφάλεια, διότι είναι σχεδιασμένα ώστε να 
περιορίζουν μεν την πιθανότητα επέλευσης 
των σχετικών κινδύνων και να αμβλύνουν τις 
επιπτώσεις τους, χωρίς ωστόσο  να μπορούν 
να τους αποκλείσουν.   

Ειδικότερα όσον αφορά τη σύνταξη των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων, τα 
κύρια χαρακτηριστικά των συστημάτων και 
διαδικασιών που ακολουθούνται , με στόχο 
την αποφυγή σφαλμάτων και την παροχή 
αξιόπιστης χρηματοοικονομικής πληροφό-
ρησης είναι τα εξής:

Οι μηχανισμοί διασφάλισης της ακεραιότητας 
των οικονομικών καταστάσεων απαρτίζονται 
από τον συνδυασμό των ενσωματωμένων 
διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων που αφο-
ρούν τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση, 
τις εφαρμοσμένες διαδικασίες ελέγχων και τα 
συναφή μηχανογραφικά συστήματα, καθώς 
και την οικονομική πληροφόρηση που παρά-
γεται, επικοινωνείται και παρακολουθείται. 

Η διοίκηση του Ομίλου, παρακολουθεί σε 
μηνιαία βάση τα ενοποιημένα οικονομικά 
αποτελέσματα, καθώς και τη διοικητική πλη-
ροφόρηση (Group Management Information 
– MI), πληροφορίες οι οποίες παράγονται 
σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 
και συντάσσονται με τρόπο που να διευκολύ-
νει την κατανόησή τους.  

Η μηνιαία παρακολούθηση των ενοποιη-
μένων οικονομικών καταστάσεων και του 

Group MI, καθώς και η ανάλυσή τους από τα 
αρμόδια τμήματα, αποτελούν βασικό εργα-
λείο ελέγχου ποιότητας και ακεραιότητας των 
οικονομικών αποτελεσμάτων. 

Για την ενοποίηση των αποτελεσμάτων, ο 
Όμιλος χρησιμοποιεί ένα εξειδικευμένο 
λογισμικό ενοποίησης καθώς και ένα εξει-
δικευμένο λογισμικό για τις ενδοεταιρικές 
συναλλαγές. Τα παραπάνω εργαλεία έχουν 
ενσωματωμένους ελεγκτικούς μηχανισμούς 
και έχουν παραμετροποιηθεί σύμφωνα με 
τις ανάγκες του Ομίλου. Τέλος, τα παραπάνω 
εργαλεία υποδεικνύουν βέλτιστες διαδικασί-
ες (best practices) ενοποίησης, τις οποίες ο 
Όμιλος έχει σε μεγάλο βαθμό υιοθετήσει.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνεται σε 
κάθε συνεδρίασή του από τον Διευθύνοντα 
Σύμβουλο και ανά τρίμηνο από τον Οικονο-
μικό Διευθυντή του Ομίλου για τα αποτελέ-
σματα και την πορεία του Ομίλου. 

Οι εξωτερικοί ελεγκτές επισκοπούν τις εξαμη-
νιαίες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας, 
του Ομίλου καθώς και των σημαντικών 
θυγατρικών, και ελέγχουν τις ετήσιες οικονο-
μικές καταστασεις για τις αντίστοιχες εταιρίες. 
Επίσης, οι εξωτερικοί ελεγκτές ενημερώνουν 
την Ελεγκτική Επιτροπή σχετικά με την  έκβα-
ση των επισκοπήσεων και των ελέγχων που 
έχουν διενεργήσει.

Η Ελεγκτική Επιτροπή  κατά την έλεγχο 
των τριμηνιαίων, εξαμηνιαίων και ετησίων 
οικονομικών καταστάσεων ενημερώνεται 
επίσης για την πορεία του κεφαλαίου κίνησης 
και των ταμειακών ροών του Ομίλου καθώς 
και για τη διαχείριση των χρηματοοικονο-
μικών κινδύνων. Στη συνέχεια ενημερώνει 
σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο, τα μέλη του 
οποίου δικαιούνται να  ζητήσουν πρόσθετες 
πληροφορίες.  
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Οι οικονομικές καταστάσεις πριν εγκριθούν 
από το Διοικητικό Συμβούλιο ελέγχονται από 
την Ελεγκτική Επιτροπή, στην οποία παρέχε-
ται κάθε απαιτούμενη διευκρίνιση και πληρο-
φορία για όλα τα στοιχεία και πληροφορίες  
που περιέχονται σε αυτές από τα αρμόδια για 
την κατάρτισή τους στελέχη της Εταιρίας. 

Διαχείριση Κινδύνων
Ο Όμιλος, λόγω της φύσης των δραστηριο-
τήτων του και της γεωγραφικής του διαφο-
ροποίησης, εκτίθεται εκ των πραγμάτων σε 
αβεβαιότητες και κινδύνους, οι σημαντικό-
τεροι από τους οποίους περιγράφονται στο 
κεφάλαιο « Κίνδυνοι και Αβεβαιότητες» της 
Ετήσιας Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλί-
ου. Στους κινδύνους αυτούς περιλαμβάνονται 
χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι (ρευστότητας, 
συναλλάγματος, επιτοκίων, πιστωτικοί), κίνδυ-
νοι λόγω της  κυκλικότητας του οικοδομικού 
τομέα,  κίνδυνοι  λόγω της παρουσίας του 
Ομίλου σε αναπτυσσόμενες αγορές, κίνδυνοι 
από φυσικές καταστροφές, κίνδυνοι ατυχη-
μάτων, κίνδυνοι περιβαλλοντικής φύσεως και 
διαχείρισης, κίνδυνοι κόστους εισροών και 
πρόσβασης σε πρώτες ύλες , κίνδυνοι από 
δικαστικές διενέξεις  κλπ.

Στην Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμ-
βουλίου γίνεται επίσης εκτενής αναφορά 
στην εφαρμοζόμενη πολιτική αντιμετώπισης  
των χρηματοοικονομικών κινδύνων καθώς 
και αρκετών από τους ανωτέρω αναφερόμε-
νους κινδύνους. Η εφαρμοζόμενη πολιτική 
διαχείρισης χρηματοοικονομικών κινδύνων 
ελέγχεται και αναθεωρείται δύο φορές το 
χρόνο από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Βασικό μέλημα της διοίκησης του Ομίλου 
είναι η διασφάλιση μέσω της εφαρμογής 
των κατάλληλων συστημάτων εσωτερικού 
ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων ότι όλη η 

οργάνωση του Ομίλου έχει την ικανότητα 
να αντιμετωπίζει με ταχύτητα και αποτελε-
σματικότητα τους κινδύνους εν τη γενέσει 
τους και σε κάθε περίπτωση να λαμβάνει τα 
κατάλληλα μέτρα για την κατά το δυνατόν 
άμβλυνση των συνεπειών τους. Για το σκοπό 
αυτό τα συστήματα που εφαρμόζει ο  Όμιλος 
προβλέπουν συγκεκριμένες διαδικασίες και 
εφαρμογή ειδικών πολιτικών και προτύπων 
και καθορίζουν με σαφήνεια τους υπεύθυ-
νους κάθε επιπέδου για τη διαχείριση των 
κινδύνων  και τα όρια εξουσίας τους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνεται του-
λάχιστον μία φορά το χρόνο για τους κύριους 
επιχειρηματικούς κινδύνους που αντιμετω-
πίζει ο Όμιλος και εξετάζει αν οι κίνδυνοι 
αυτοί είναι  σαφώς προσδιορισμένοι, έχουν  
εκτιμηθεί επαρκώς και  αν ο τρόπος διαχείρι-
σής τους είναι αποτελεσματικός.

VI. Πληροφοριακά στοιχεία που 
απαιτούνται σύμφωνα με το 
άρθρο 10 παρ. 1 της Οδηγίας 
2004/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου 
Τα πληροφοριακά στοιχεία που απαιτούνται 
σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 της Οδηγίας 
2004/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου εμπεριέχονται σύμφωνα 
με το  άρθρο 4 παρ. 7 του ν. 3556/2007 στην 
Επεξηγηματική Έκθεση, η οποία αποτελεί 
τμήμα της Ετήσιας  Έκθεσης του Διοικητικού 
Συμβουλίου και παρατίθεται ανωτέρω. 
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