Ετήσια Αναφορά της Ελεγκτικής Επιτροπής προς τα μέλη του Δ.Σ. της
εταιρείας ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. για τη χρήση 2020
Αξιότιμα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε,
Ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕ, έχω την τιμή να σας
παρουσιάσω την Ετήσια Αναφορά της Επιτροπής Ελέγχου της ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕ για
τη χρήση 2020.
Κατά την διάρκεια της χρήσης η Επιτροπή Ελέγχου (εφεξής: ΕΕ) συμμορφούμενη πλήρως με
τις διατάξεις της νομοθεσίας και ακολουθώντας τις προβλέψεις του κανονισμού της,
συνεδρίασε όσες φορές κρίθηκε αναγκαίο, με παρουσία όλων των μελών της ή με την
πλειοψηφία των μελών της όταν κάποιο από τα μέλη της δεν ήταν παρών στην συνεδρίαση.
Επιπλέον, όπου κρίθηκε σκόπιμο συμμετείχαν πέραν των μελών της, βασικά διευθυντικά
στελέχη και οι εξωτερικοί ελεγκτές.
Οι αρμοδιότητες της ΕΕ περιλαμβάνουν την παρακολούθηση:
•

•

•

•

•

της διαδικασίας του υποχρεωτικού ελέγχου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
της εταιρείας και ενημέρωση του Δ.Σ. σχετικά με τη συμβολή του στην ακρίβεια,
ορθότητα και πληρότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Η ΕΕ λαμβάνει
υπόψη της τη συμπληρωματική έκθεση που υποβάλει ο Ορκωτός Ελεγκτής και η
οποία περιλαμβάνει τα αποτελέσματα του εξωτερικού ελέγχου και ό,τι άλλο είναι
άξιο αναφοράς προς το Δ.Σ.
της διαδικασίας σύνταξης της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης από τις
οργανωτικές μονάδες της εταιρείας καθώς και την ορθή δημοσιοποίηση των
πληροφοριών αυτών στο επενδυτικό κοινό (ανακοινώσεις σε ΧΑ, δελτία τύπου).
της επάρκειας και αποτελεσματικότητας του συνόλου των πολιτικών, διαδικασιών
και δικλείδων ασφαλείας της εταιρείας, της ορθής λειτουργίας, της ανεξαρτησίας
και του χωρίς περιορισμό έργου της μονάδας εσωτερικού ελέγχου.
της ανεξαρτησίας των Ορκωτών Ελεγκτών (χρονικό διάστημα συνεργασίας, τυχόν
ασυμβίβαστες μη ελεγκτικές υπηρεσίες, επίπεδο αμοιβής). Ο Ορκωτός Ελεγκτής
υποβάλλει ετησίως τη δήλωση ανεξαρτησίας του και συζητά με τα μέλη της ΕΕ
οποιαδήποτε απειλή για την ανεξαρτησία του και τις τυχόν διασφαλίσεις.
της διαδικασίας επιλογής των Ορκωτών Ελεγκτών η οποία πρέπει να βασίζεται σε
σχετική έρευνα αγοράς με τουλάχιστον δύο εναλλακτικές προτάσεις και με απόλυτα
δικαιολογημένο τρόπο της τελικής επιλογής του νόμιμου ελεγκτή.

Επιπλέον, η ΕΕ:
•

•

καταρτίζει κανονισμό λειτουργίας της που αναρτάται στην ιστοσελίδα της
ελεγχόμενης οντότητας, συνεδριάζει στην έδρα της ελεγχόμενης οντότητας ή όπου
προβλέπει το Καταστατικό της, και οι συζητήσεις και αποφάσεις της Επιτροπής
Ελέγχου καταχωρούνται σε πρακτικά, τα οποία υπογράφονται από τα παρόντα
μέλη.
υποβάλλει ετήσια έκθεση πεπραγμένων προς την γενική συνέλευση των μετόχων
της ελεγχόμενης οντότητας, στην οποία περιλαμβάνεται και η περιγραφή της
πολιτικής βιώσιμης ανάπτυξης που ακολουθεί η ελεγχόμενη οντότητα.
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ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2020
1) ΣΥΝΘΕΣΗ & ΔΟΜΗ
Τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής (ΕΕ), εκλέχθηκαν από την Τακτική Γενική Συνέλευση της
25/05/2020 και συγκροτήθηκαν σε σώμα την ίδια ημέρα. Η εκλογή τους έγινε σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ.1 του Ν.4449/2017, ώστε να υπάρχει πλειοψηφία των
ανεξάρτητων μελών. Συγκεκριμένα, η ΕΕ ορίστηκε να αποτελεί επιτροπή του Δ.Σ. της
Εταιρείας που συνίστατο από δύο (2) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ., τους κ.κ.
Γεώργιο Κατσαρό του Σπυρίδωνα και Αβραάμ Μωυσή του Έσδρα, τα οποία πληρούν τις
προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002 και του άρθρου 44 του ν.
4449/2017, όπως διακριβώθηκε από τη Γενική Συνέλευση, και από ένα (1) Μη Εκτελεστικό
μέλος του Δ.Σ της Εταιρείας, τηρουμένων των κριτηρίων της παρ. 1 του άρθρου 44 του
ν.4449/2017, όπως ισχύει και συγκεκριμένα τον κύριο Παναγιώτη Κωνσταντίνου του
Κωνσταντίνου. Επίσης, η θητεία της ΕΕ ορίστηκε να συμπίπτει με τη θητεία του Δ.Σ. της
Εταιρείας, το οποίο εξελέγη από τη Γενική Συνέλευση, δηλαδή θα έχει θητεία ενός (1) έτους,
παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως
επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το 2021 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, ενώ
ορίστηκε και να έχει ως Πρόεδρο τον κύριο Κατσαρό Γεώργιο του Σπυρίδωνα.
Στη συνέχεια, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας στις 03/12/2020, εξέλεγξε νέα
τριμελή Επιτροπή Ελέγχου, αποτελούμενη από Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου και Τρίτο Πρόσωπο εκτός της Εταιρείας. Η Έκτακτη Γενική
Συνέλευση διακρίβωσε την πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας των Μη Εκτελεστικών
Μελών κατά την έννοια των διατάξεων του νόμου εταιρικής διακυβέρνησης όπως προκύπτει
από αυτήν την ιδιότητά τους (παρ.1 του άρθρου 4 του Ν.3016/2002 και των παρ.1 και 2 του
άρθρου 9 του Ν.4706/2020), καθώς και την ανεξαρτησία του Τρίτου Προσώπου εκτός της
Εταιρείας εφαρμόζοντας τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 4 του Ν.3016/2002 και των
παρ.1 και 2 του άρθρου 9 του Ν.4706/2020.
Επομένως, η εκλεγμένη ΕΕ αποτελείται από δύο (2) Μη Εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ., τους κ.κ.
Γεώργιο Κατσαρό του Σπυρίδωνα και Αβραάμ Μωυσή του Έσδρα, και από ένα (1) Τρίτο
Πρόσωπο εκτός της Εταιρείας, τον κύριο Παναγιώτη Κωνσταντίνου του Κωνσταντίνου,
συνεπεία της εκλογής του νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση
της Εταιρείας και της απώλειας της ιδιότητας του μέλους του ΔΣ. Στη συνέχεια, η Επιτροπή
Ελέγχου ομόφωνα και παμψηφεί αποφάσισε να ορίσει ως Πρόεδρό της, τον κ. Αβραάμ
Μωϋσή του Έσδρα και συγκροτήθηκε σε σώμα, σύμφωνα με το από 03/12/2020 Πρακτικό
Συνεδρίασης της ΕΕ.
Στην τρέχουσα σύνθεση της ΕΕ: (α) όλα τα μέλη της Επιτροπής διαθέτουν επαρκή γνώση στον
τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρία, (β) δυο εκ των τριών μελών της είναι
ανεξάρτητα κατά την έννοια των διατάξεων του Ν. 3016/2002, εφαρμοζόμενου ευθέως για
τα μη εκτελεστικά μέλη ΔΣ και αναλογικώς για το τρίτο πρόσωπο εκτός Εταιρείας και κατά
συνέπεια η πλειονότητα των μελών της Επιτροπής είναι ανεξάρτητα κατά την έννοια των
διατάξεων του Ν. 3016/2002 και (γ) τουλάχιστον ένα μέλος διαθέτει επαρκή γνώση στην
ελεγκτική ή λογιστική. Επιπλέον, ο Πρόεδρος της ΕΕ διαθέτει επαρκή γνώση στην λογιστική,
στην ελεγκτική και στην διαχείριση κινδύνων, αφενός λόγω των ακαδημαϊκών του γνώσεων
όντας πτυχιούχος του Μαθηματικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος
μεταπτυχιακού τίτλου στην Αναλογιστική Επιστήμη από το Πανεπιστήμιο Heriot Watt της Μ.
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Βρετανίας, και αφετέρου λόγω της μακρόχρονης επαγγελματικής του εμπειρίας σε ανώτερες
διοικητικές θέσεις οργανισμών του χρηματοοικονομικού και του τραπεζικού τομέα.
Ενδεικτικά αναφέρονται η θέση του ως Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Interamerican, η
αρχική εγκατάσταση και προώθηση των εργασιών Βancassurance και η μετέπειτα θέση του
ως Γενικός Διευθυντής του Δικτύου της Εθνικής Τράπεζας, και η θέση του ως Διευθύνων
Σύμβουλος της Εθνικής Ασφαλιστικής. Επομένως, ως ανώτερο διοικητικό στέλεχος ήταν
υπεύθυνος για την ορθότητα των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων των εταιρειών.
Τα βιογραφικά των μελών της Επιτροπής βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της
εταιρείας www.sidma.gr / Επενδυτικές Σχέσεις / Εταιρική Διακυβέρνηση / Διοικητικό
Συμβούλιο.

2) ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Ε.
Κατά το χρονικό διάστημα 25/05/2020 έως και 17/05/2021, η ΕΕ πραγματοποίησε τις
απαραίτητες συναντήσεις της, τόσο φυσικές όσο και διαδικτυακές από απόσταση, λόγω των
περιοριστικών μέτρων για την αποφυγή εξάπλωσης της πανδημίας COVID19, με τον
Εσωτερικό Ελεγκτή της εταιρείας, την ομάδα εξωτερικού ελέγχου, τον Διευθύνοντα
Σύμβουλο, τον Οικονομικό Διευθυντή και ανώτερα στελέχη της εταιρείας. Συγκεκριμένα,
πραγματοποιήθηκαν 9 φυσικές συνεδριάσεις στις οποίες ήταν παρόντες και τα τρία μέλη της
Ε.Ε., 1 συνεδρίαση στην οποία ήταν παρόντες τα δύο από τα τρία μέλη της Ε.Ε. και 2
συνεδριάσεις με περιφορά των πρακτικών. Μία συνοπτική ατζέντα των θεμάτων που
συζητήθηκαν καθώς και τα άτομα που συμμετείχαν σε αυτές απεικονίζονται στη συνέχεια.
Πέραν των παρακάτω συναντήσεων, η ΕΕ επικοινώνησε μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας
(e-mail) τόσο με το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου της εταιρείας για την παραλαβή των
εκθέσεων ελέγχου, όσο και με τους εξωτερικούς ελεγκτές για την άντληση των απαραίτητων
πληροφοριών για τη διενέργεια του έργου τους. Κατά τη διάρκεια της κάθε συνεδρίασης
τηρήθηκαν τα απαραίτητα πρακτικά από τα μέλη της Επιτροπής.

Ημερομηνία

Συνοπτική ατζέντα

Συμμετέχοντες

25/05/2020

Συγκρότηση σε σώμα

• Μέλη της Ε.Ε.

30/07/2020

Ενημέρωση για:
-

• Μέλη της Ε.Ε.
• Οικονομικός Διευθυντής, κ.
Σαμωνάς Μιχαήλ
• Εσωτερικός Ελεγκτής, κ.
Κατσίφας Γεώργιος

-

• Μέλη της Ε.Ε.,
• Οικονομικός Διευθυντής,
κ. Σαμωνάς Μιχαήλ,
• Εσωτερικός Ελεγκτής, κ.
Κατσίφας Γεώργιος,

22/09/2020

Σημαντικότερα πορίσματα που προέκυψαν από τον
έλεγχο της Διαχείρισης Εισπράξεων και Πληρωμών
(έλεγχος Metalign)
- Έγκριση πλάνου Εσωτερικών Ελέγχων μέχρι το τέλος
του έτους (2020)
- Παρουσίαση σημαντικών εξελίξεων με ΜΠΗΤΡΟΣ
- Παρουσίαση αποτελεσμάτων 6μήνου 2020
- Παρουσίαση νέου Νόμου 4706/2020 για την
Εταιρική Διακυβέρνηση
- Ενημέρωση λοιπών θεμάτων
Ενημέρωση για:
Παρουσίαση και επισκόπηση των εταιρικών και
ενοποιημένων οικονομικών αποτελεσμάτων Α΄
εξαμήνου 2020 κατά τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα,
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05/10/2020

Έγκριση επιτρεπόμενων λοιπών υπηρεσιών εκτός τακτικού
και φορολογικού ελέγχου προς την εταιρεία και τις
θυγατρικές της

• Ορκωτή Ελέγκτρια-Partner
της ελεγκτικής εταιρείας
Grant-Thornton,
κ.
Λεωνίδου Ελπίδα
• Μέλη της Ε.Ε.,
• Εσωτερικός Ελεγκτής, κ.
Κατσίφας Γεώργιος

03/12/2020

Συγκρότηση σε σώμα

• Μέλη της Ε.Ε.

15/12/2020

Ενημέρωση για τα σημαντικότερα
προέκυψαν από τους ελέγχους:

-

καθώς και ενημέρωση σημαντικών θεμάτων που
σχετίζονται με τον σχεδιασμό του τακτικού ελέγχου
Ενημέρωση λοιπών θεμάτων

πορίσματα

που

-

22/02/2021

01/03/2021

16/03/2021

30/03/2021

εξόδων, δαπανών και επισκόπηση διαδικασίας
κατάρτισης ετήσιου Προϋπολογισμού της εταιρείας
ΣΙΔΜΑ ΑΕ
- αγορών Ά υλών ΠΑΝΕΛΚΟ
- πρόσκλησης & ορθής σύγκλησης Γενικών
Συνελεύσεων της εταιρείας ΣΙΔΜΑ ΑΕ
- από την Υ.Ε.Ε. Ομίλου ΒΙΟΧΑΛΚΟ σε SIDMA
ROMANIA SRL
- από την Υ.Ε.Ε. Ομίλου ΒΙΟΧΑΛΚΟ σε SIDMA
BULGARIA EAD
Έγκριση επιτρεπόμενων λοιπών υπηρεσιών εκτός τακτικού
και φορολογικού ελέγχου προς την εταιρεία και τις
θυγατρικές της
Σύνταξη ετησίου πλάνου ενεργειών της Επιτροπής Ελέγχου
και έγκριση ετήσιου πλάνου ελέγχων της Μονάδας
Εσωτερικού Ελέγχου (Ιανουάριος – Δεκέμβριος 2021)
Παρουσίαση και επισκόπηση της πορείας ελέγχου των
εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών αποτελεσμάτων
12μήνου 2020, κατά τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Ενημέρωση για τα σημαντικότερα
προέκυψαν από τους ελέγχους:
-

πορίσματα

που

πολλαπλών συνδέσεων χρηστών στο SAP των
εταιρειών του Ομίλου ΣΙΔΜΑ
του κόστους των τραπεζικών προϊόντων factoring
της ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕ
Οικονομικής Διαχείρισης από Υ.Ε.Ε. ΒΙΟΧΑΛΚΟ
Υπολογιστών και Χρηματοοικονομικών από Υ.Ε.Ε.
ΒΙΟΧΑΛΚΟ
μετατάξεων υλικών των εταιρειών του Ομίλου
ΣΙΔΜΑ

• Η
συγκεκριμένη
συνεδρίαση έγινε
δια
περιφοράς, σε συνέχεια
των μέτρων προστασίας
που έλαβε η εταιρεία για
την
προστασία
της
δημόσιας υγείας λόγω του
Covid-19.

• Μέλη της Ε.Ε.,
• Εσωτερικός Ελεγκτής, κ.
Κατσίφας Γεώργιος
• Μέλη της Ε.Ε.,
• Εσωτερικός Ελεγκτής, κ.
Κατσίφας Γεώργιος
• Μέλη της Ε.Ε.,
• Οικονομικός Διευθυντής,
κ. Σαμωνάς Μιχαήλ,
• Εσωτερικός Ελεγκτής, κ.
Κατσίφας Γεώργιος,
• Ορκωτή Ελέγκτρια-Partner
της ελεγκτικής εταιρείας
Grant-Thornton,
κ.
Λεωνίδου Ελπίδα
• Η
συγκεκριμένη
συνεδρίαση έγινε
δια
περιφοράς, σε συνέχεια
των μέτρων προστασίας
που έλαβε η εταιρεία για
την
προστασία
της
δημόσιας υγείας λόγω του
Covid-19.
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-

09/04/2021

17/05/2021

ανοικτών συνδέσεων των χρηστών στο SAP και των
Η/Υ τους, των εταιρειών του Ομίλου ΣΙΔΜΑ
Παρουσίαση και επισκόπηση των ευρημάτων του
ολοκληρωμένου ελέγχου των εταιρικών και ενοποιημένων
οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2020, κατά τα Διεθνή
Λογιστικά Πρότυπα

• Μέλη της Ε.Ε.,
• Διευθύνων Σύμβουλος, κ.
Καραδελόγλου Αντώνιος,
• Οικονομικός Διευθυντής,
κ. Σαμωνάς Μιχαήλ,
• Μέλος ΔΣ, κ. Γατόπουλος
Σταύρος,
• Διευθυντής Λογιστηρίου, κ.
Παπαγεωργίου
Παρασκευάς,
• Εσωτερικός Ελεγκτής, κ.
Κατσίφας Γεώργιος,
• Ορκωτή Ελέγκτρια-Partner
της ελεγκτικής εταιρείας
Grant-Thornton,
κ.
Λεωνίδου Ελπίδα
Ενημέρωση για:
• Μέλη της Ε.Ε.,
• Οικονομικός Διευθυντής, κ.
- Απολογιστικό έργο της Μονάδας Εσωτερικού
Σαμωνάς Μιχαήλ,
Ελέγχου
• Εσωτερικός Ελεγκτής, κ.
- Έκθεση CRO για τα αποτελέσματα της εταιρείας το
Κατσίφας Γεώργιος
Α΄ τρίμηνο 2021
- Κανονισμό Επιτροπής Ελέγχου και έγκρισή του

3) ΡΟΛΟΙ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής καθορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 44 του
Ν.4449/2017. Επιπλέον η Επιτροπή Ελέγχου διαθέτει τον δικό της, διακριτό και
επικαιροποιημένο Κανονισμό Λειτουργίας, ο οποίος είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα της
εταιρείας: www.sidma.gr / Επενδυτικές Σχέσεις / Εταιρική Διακυβέρνηση / Επιτροπή
Ελέγχου. Οι ενέργειες της Επιτροπής σε αντιπαραβολή με τις αρμοδιότητες που ορίζουν οι
παραπάνω διατάξεις περιγράφονται αναλυτικά στη συνέχεια.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Γενικές Αρμοδιότητες
- Καταρτίζει κανονισμό λειτουργίας που Η ΕΕ αναθεώρησε τακτικά τον κανονισμό
αναρτάται στην ιστοσελίδα της ελεγχόμενης λειτουργία
της
ώστε
να
είναι
οντότητας.
επικαιροποιημένος με την ισχύουσα
νομοθεσία. Επιπλέον, ο κανονισμός
λειτουργίας της ΕΕ έχει αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα της εταιρείας: www.sidma.gr /
Επενδυτικές
Σχέσεις
/
Εταιρική
Διακυβέρνηση / Επιτροπή Ελέγχου.
Ετήσιες Οικονομικές
Εξωτερικός έλεγχος

Καταστάσεις

&
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- Παρακολούθησε τη διαδικασία χρημ/κής
πληροφόρησης και υπέβαλλε συστάσεις ή
προτάσεις για την εξασφάλιση της
ακεραιότητάς της.

Η ΕΕ έλεγξε τις Ετήσιες Οικονομικές
Καταστάσεις (απλές και ενοποιημένες) για
τη χρήση 2020 πριν από τη δημοσίευσή
τους. Ο έλεγχος αφορούσε τις λογιστικές
αρχές που χρησιμοποιήθηκαν καθώς και τις
εκτιμήσεις
της
Διοίκησης
(όπου
απαιτούνταν) για την απεικόνιση βασικών
μεγεθών των οικονομικών καταστάσεων
όπως τα πάγια περιουσιακά στοιχεία,
απαιτήσεις από πελάτες, συμμετοχές σε
θυγατρικές
εταιρείες,
δανειακές
υποχρεώσεις
και
προβλέψεις
για
ενδεχόμενες μελλοντικές υποχρεώσεις.
Διαπιστώθηκε ότι οι λογιστικές αρχές ήταν
οι ίδιες με αυτές που χρησιμοποιήθηκαν
κατά την προηγούμενη χρήση, χωρίς καμία
αλλαγή.

- Παρακολούθησε τη διαδικασία του
υποχρεωτικού
ελέγχου
των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων της
εταιρείας και ενημέρωση του Δ.Σ. σχετικά
με τη συμβολή του στην ακρίβεια, ορθότητα
και πληρότητα της χρηματοοικονομικής
πληροφόρησης.

Η ΕΕ παρακολούθησε το σχεδιασμό του
εξωτερικού ελέγχου και την πορεία του και
αξιολόγησε
την
επάρκεια
και
αποτελεσματικότητά σε συνάντηση με τους
Ορκωτούς Ελεγκτές.

- Έλαβε υπόψη της τη συμπληρωματική
έκθεση που υπέβαλε ο Ορκωτός Ελεγκτής
και η οποία περιλαμβάνει τα αποτελέσματα
του εξωτερικού ελέγχου και ό,τι άλλο είναι
άξιο αναφοράς προς το Δ.Σ. (άρθρο 44 παρ.
3α του Ν.4449/2017).

Η ΕΕ έλαβε γνώση της Συμπληρωματικής
Έκθεσης της Grant Thornton της
12/04/2021.

Επίσης η ΕΕ συζήτησε τα Σημαντικά Θέματα
Ελέγχου – (Key Audit Matters -ΚΑΜ) της
ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕ με την ομάδα
Εξωτερικού Ελέγχου και έλαβε ενημέρωση
για σημαντικά θέματα ελέγχου από τους
εξωτερικούς ελεγκτές των θυγατρικών
εταιρειών (6μηνο 2020 και FY 2020).

Συμπέρασμα: Δεν προέκυψε άλλο θέμα
άξιο αναφοράς προς το Δ.Σ., πέραν των
ΚΑΜ που αναφέρονται στην αναφορά του
Νόμιμου Ελεγκτή.

Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση
- Παρακολούθησε τη διαδικασία σύνταξης
της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης
από τις οργανωτικές μονάδες της εταιρείας
καθώς και την ορθή δημοσιοποίηση των
πληροφοριών αυτών στο επενδυτικό κοινό

Η Ε.Ε. ενημερώνεται σε τακτά χρονικά
διαστήματα για τη διαδικασία σύνταξης της
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης από
τον Οικονομικό Διευθυντή κ. Σαμωνά
Μιχαήλ. Επίσης διαπίστωσε την ορθή και
έγκαιρη δημοσιοποίηση των πληροφοριών
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(ανακοινώσεις σε ΧΑ, δελτία τύπου). (άρθρο στο επενδυτικό κοινό και την ιστοσελίδα
44 παρ. 3β και 3δ του Ν.4449/2017).
της εταιρείας.
Πολιτικές και διαδικασίες της εταιρείας
- Παρακολούθηση της επάρκειας και
αποτελεσματικότητας του συνόλου των
πολιτικών, διαδικασιών και δικλείδων
ασφαλείας της εταιρείας, της ορθής
λειτουργίας, της ανεξαρτησίας και του
χωρίς περιορισμό έργου της μονάδας
εσωτερικού ελέγχου. (άρθρο 44 παρ. 3γ του
Ν.4449/2017)

Η ΕΕ ζήτησε και έλαβε από την εταιρεία ένα
πρόσφατο οργανόγραμμα καθώς και τον
Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της
εταιρείας. Από την επισκόπηση των
παραπάνω, σε συνδυασμό με τα πορίσματα
των εσωτερικών ελέγχων της εταιρείας,
πιστοποιήθηκε η
επάρκεια των
διαδικασιών της εταιρείας.
Η μονάδα εσωτερικού ελέγχου είναι
ανεξάρτητη ιεραρχικά και δεν υπάγεται σε
καμία οργανωτική μονάδα της εταιρείας.
Εποπτεύεται από την Επιτροπή Ελέγχου,
αλλά
οργανωτικά
αναφέρεται
στο
Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας.

Εξωτερικός Έλεγχος - Νόμιμος Ελεγκτής
- Έλεγξε την ανεξαρτησία των Ορκωτών
Ελεγκτών (χρονικό διάστημα συνεργασίας,
τυχόν ασυμβίβαστες μη ελεγκτικές
υπηρεσίες, επίπεδο αμοιβής). Ο Ορκωτός
Ελεγκτής υποβάλλει ετησίως τη δήλωση
ανεξαρτησίας του και συζητά με τα μέλη της
ΕΕ
οποιαδήποτε
απειλή
για την
ανεξαρτησία
του
και
τις
τυχόν
διασφαλίσεις. (άρθρο 44 παρ. 3ε του
Ν.4449/2017).

Κατά τη φετινή χρήση 2020, υπεύθυνη για
τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων
ήταν η Ορκωτή Ελέγκτρια κυρία Λεωνίδου
Ελπίδα μέλος της Grant Thornton, η οποία
είχε ελέγξει και τις οικονομικές καταστάσεις
των χρήσεων 2018 και 2019. Η ΕΕ εκτιμά
πως δεν τίθεται θέμα απειλής της
ανεξαρτησίας.
Ταυτόχρονα ελέγχθηκε η φύση και η έκταση
των λοιπών μη ελεγκτικών υπηρεσιών σε
συνδυασμό με το ύψος των αμοιβών και
διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχαν ενδείξεις
που να θέτουν σε αμφισβήτηση την
ανεξαρτησία του Ορκωτού Ελεγκτή.
Η ΕΕ έλαβε γνώση της από 25/05/2020
προσφοράς της ελεγκτικής εταιρείας Grant
Thornton, εντός της οποίας περιλαμβάνεται
και η επιβεβαίωση σχετικά με την
ανεξαρτησία των Ορκωτών Ελεγκτών.

Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου
- Παρακολούθησε τη λειτουργία και την Η ΕΕ ενέκρινε τα πλάνα ελέγχου του
αποτελεσματικότητα
του
Τμήματος εσωτερικού ελεγκτή της εταιρείας, και
Εσωτερικού Ελέγχου
επιβεβαίωσε την υλοποίησή τους.
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Η ΕΕ έλαβε τις εκθέσεις και τις αναφορές
από τον εσωτερικό ελεγκτή της εταιρείας,
στις οποίες αναφέρονται αναλυτικά όλα τα
πορίσματα καθώς και οι διορθωτικές
ενέργειες που προτείνονται για κάθε
πόρισμα.
Η ΕΕ ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ του
εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου της
εταιρείας.
Διορισμός Ορκωτού Ελεγκτή
- Η διαδικασίας επιλογής των Ορκωτών
Ελεγκτών η οποία πρέπει να βασίζεται σε
σχετική έρευνα αγοράς με τουλάχιστον δύο
εναλλακτικές προτάσεις και με απόλυτα
δικαιολογημένο τρόπο της τελικής επιλογής
του νόμιμου ελεγκτή. (άρθρο 44 παρ. 3στ
του Ν.4449/2017)

Για τον έλεγχο της χρήσεως 2020, οι
οικονομικές
υπηρεσίες
της
ΣΙΔΜΑ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕ πρότειναν την εταιρεία
Grant Thornton. Η ΕΕ αποδέχτηκε την
παραπάνω πρόταση, δεδομένου ότι το
κόστος της παραμένει σταθερό και εύλογο
με το μέγεθος και την πολυπλοκότητα της
εταιρείας. Συγκεκριμένα το κόστος τακτικού
ελέγχου σύμφωνα με την προσφορά της
25/05/2020, ανήλθε σε 55.000,00€ και είναι
στα ίδια επίπεδα με αυτό της
προηγούμενης χρήσης.

Αναφορές της ΕΕ
- Γραπτές αναφορές που τηρούνται από την Σε κάθε συνάντηση της ΕΕ τηρήθηκαν τα
ΕΕ
αντίστοιχα πρακτικά με τα πεπραγμένα, τα
οποία επικυρώνονται από όλα τα μέλη της
ΕΕ που ήταν παρόντα. (Οι συναντήσεις
αναφέρονται στη σελίδα 3 της παρούσας
αναφοράς).
Στο τέλος κάθε χρήσης και πριν τη
διενέργεια της Ετήσιας Τακτικής Γενικής
Συνέλευσης, η ΕΕ υποβάλλει προς έγκριση
στο Δ.Σ. την εν λόγω Ετήσια Αναφορά για τις
αρμοδιότητες της.
Ο Πρόεδρος της ΕΕ είναι παρών κατά την
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και
διατεθειμένος
να
απαντήσει
σε
οποιαδήποτε ερώτηση προκύψει σχετικά
με τη δράση της ΕΕ κατά την χρήση που
ολοκληρώθηκε καθώς και για την
αξιολόγηση του έργου των εσωτερικών και
εξωτερικών ελεγκτών της εταιρείας.
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4) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΥ
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕ
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017, όπως αντικαταστάθηκαν από
τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 4 περ. 9 του Ν. 4706/2020, η Επιτροπή Ελέγχου υποχρεούται
να περιλάβει στην ετήσια έκθεση πεπραγμένων προς την τακτική γενική συνέλευση και
περιγραφή της πολιτικής βιώσιμης ανάπτυξης που ακολουθεί η Εταιρεία.
Η ΣΙΔΜΑ Μεταλλουργική ΑΕ έχει ενσωματώσει τις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης στις
επιχειρηματικές της δραστηριότητες και στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί, αναγνωρίζοντας
πως οι αρχές αυτές αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για τη μακρόχρονη ανάπτυξή της. Η
μέριμνα για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, ο σεβασμός και η προστασία του
περιβάλλοντος, η ολοκληρωμένη κάλυψη των αναγκών των πελατών και η αρμονική συνύπαρξη
με τις τοπικές κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιείται, αποτελούν τα κύρια θέματα της
Βιώσιμης Ανάπτυξης της Εταιρείας.
Η Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης είναι σε συμφωνία με τις αξίες της Εταιρείας: Υπευθυνότητα,
Ακεραιότητα, Διαφάνεια, Αποτελεσματικότητα και Καινοτομία. Η Πολιτική καθορίζεται από την
Ανώτατη Διοίκηση, η οποία δεσμεύεται για:
•
•

•
•
•
•

•
•

την εφαρμογή της Πολιτικής Βιώσιμης Ανάπτυξης σε όλα τα επίπεδα και τους τομείς
δραστηριοποίησης της Εταιρείας
την αυστηρή τήρηση της κείμενης νομοθεσίας και την πλήρη εφαρμογή των προτύπων,
των πολιτικών, των εσωτερικών οδηγιών και των σχετικών διαδικασιών που εφαρμόζει
η Εταιρεία, καθώς και λοιπών απαιτήσεων που απορρέουν από εθελοντικές συμφωνίες,
τις οποίες προσυπογράφει και αποδέχεται η Εταιρεία.
την ανοιχτή, αμφίδρομη επικοινωνία με τους συμμετόχους, προκειμένου να αναγνωρίζει
και να καταγράφει τις ανάγκες και προσδοκίες τους.
την παροχή ενός υγιούς και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος για το ανθρώπινο
δυναμικό, τους συνεργάτες και κάθε επισκέπτη της.
την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων και την παροχή ενός εργασιακού
περιβάλλοντος ίσων ευκαιριών, χωρίς καμία διάκριση.
τη συνεχή προσπάθεια μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, μέσω της
εφαρμογής υπεύθυνων δράσεων και μέτρων πρόληψης σύμφωνα με τις Βέλτιστες
Διαθέσιμες Τεχνικές.
τη συνεργασία και στήριξη της τοπικής κοινωνίας, με σκοπό να συμβάλλει η Εταιρεία στη
βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών περιοχών όπου δραστηριοποιείται.
τη σταθερή επιδίωξη δημιουργίας προστιθέμενης αξίας για τους συμμετόχους.

Για την εκπλήρωση των παραπάνω δεσμεύσεων, η Εταιρεία σε εθελοντική βάση σχεδιάζει και
εφαρμόζει σχετικά προγράμματα, ενώ παράλληλα θέτει στρατηγικές προτεραιότητες οι οποίες
επικεντρώνονται στους ακόλουθους άξονες Βιώσιμης Ανάπτυξής της:
Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση
Η Εταιρεία στοχεύει στην επίτευξη θετικών οικονομικών αποτελεσμάτων, εφαρμόζει σύστημα
χρηστής εταιρικής διακυβέρνησης, αξιολογεί και διαχειρίζεται τους επιχειρηματικούς κινδύνους
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με σκοπό τη διασφάλιση των συμφερόντων των μετόχων. Αναπτύσσει διαδικασίες και λαμβάνει
μέτρα τόσο για την ενίσχυση της διαφάνειας, όσο και για την παρεμπόδιση και καταπολέμηση
της διαφθοράς.
Αγορά
Η Εταιρεία στοχεύει στη βέλτιστη και ολοκληρωμένη ικανοποίηση των πελατών και επενδύει
στην έρευνα και ανάπτυξη, με σκοπό την παροχή νέων προϊόντων και λύσεων υψηλής ποιότητας
και προστιθέμενης αξίας, βελτιώνοντας έτσι παράλληλα τη θέση της στο συνεχώς εξελισσόμενο
επιχειρηματικό περιβάλλον. Επιπρόσθετα, η Εταιρεία αναμένει υπεύθυνη επιχειρηματική
συμπεριφορά από τους προμηθευτές και συνεργάτες της.
Ανθρώπινο Δυναμικό - Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία
Η Εταιρεία σέβεται και υποστηρίζει τα διεθνώς αναγνωρισμένα ανθρώπινα δικαιώματα και
εφαρμόζει πολιτικές δίκαιης ανταμοιβής, αξιοκρατίας και ίσων ευκαιριών για το σύνολο του
ανθρώπινου δυναμικού της, χωρίς καμία διάκριση και με σεβασμό στη διαφορετικότητα.
Παράλληλα, προσφέρει ευκαιρίες για εξέλιξη μέσω συνεχούς εκπαίδευσης και συστηματικής
αξιολόγησης του ανθρώπινου δυναμικού της.
Υψηλής σπουδαιότητας αποτελεί για την Εταιρεία η φροντίδα για την παροχή ενός υγιούς και
ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος.
Περιβάλλον
Η Εταιρεία στον τομέα της περιβαλλοντικής διαχείρισης εφαρμόζει την αρχή της πρόληψης και
πραγματοποιεί συστηματικές ενέργειες προκειμένου να ελαχιστοποιείται το περιβαλλοντικό της
αποτύπωμα. Η Εταιρεία λειτουργεί σεβόμενη τις αρχές της κυκλικής οικονομίας διασφαλίζοντας
τη βέλτιστη διαχείριση φυσικών πόρων, την προώθηση της ανακύκλωσης των μετάλλων, την
αξιοποίηση δευτερογενών πρώτων υλών και ακολουθώντας πρακτικές διάθεσης των
απορριπτόμενων υλικών λαμβάνοντας υπόψη την «κυκλικότητα» της εργασίας διαχείρισης.
Τοπική Κοινωνία
Η Εταιρεία βρίσκεται στο πλευρό της τοπικής κοινωνίας και ανταποκρίνεται με ευαισθησία
σε θέματα που την απασχολούν έχοντας αναπτύξει μία στενή σχέση που βασίζεται στο
διάλογο και τη συνεργασία. Η Εταιρεία σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις που ανταποκρίνονται
στις βασικές ανάγκες της κοινωνίας, σε ζητήματα εργασίας, ανάπτυξης, εκπαίδευσης, υγείας,
περιβάλλοντος, και πολιτισμού. Ενθαρρύνει τον εθελοντισμό και υποστηρίζει πρωτοβουλίες
για τη βιώσιμη ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας.

5) ΔΗΛΩΣΗ ΓΝΩΜΗΣ
Βάσει της ελεγκτικής εργασίας που πραγματοποιήθηκε κατά τη χρήση 2020-2021, είμαστε
της άποψης ότι δεν υπάρχει σημαντικό εύρημα που να χρήζει ειδικής αναφοράς από την
Επιτροπή Ελέγχου προς το Διοικητικό Συμβούλιο και τους μετόχους της εταιρείας.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση θεωρείτε
αναγκαία.
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Εκ μέρους της Ελεγκτικής Επιτροπής,

ΑΒΡΑΑΜ ΕΣΔΡΑ ΜΩΥΣΗΣ,
Πρόεδρος και Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος της Ε.Ε.
10 Ιουνίου 2021
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