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Σελίδα 1 

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο πληρότητας των πληροφοριών που 
περιλαµβάνει η Έκθεση Αποδοχών σύµφωνα µε το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018  

Προς το Διοικητικό Συµβούλιο 

της Logismos α.ε. 

ΒΕΠΕ Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης, 9ο χλµ. Οδού Θεσσαλονίκης-Θέρµης, 555 10 Πυλαία Θεσσαλονίκης 

Διενεργήσαµε την εργασία που περιγράφεται κατωτέρω στην ενότητα “εύρος εκτελεσθείσας εργασίας”, βάσει της 
µεταξύ µας σύµβασης, και σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018, 
προκειµένου να διαπιστώσουµε αν και κατά πόσον έχουν παρασχεθεί στην Έκθεση Αποδοχών (Παράρτηµα Α) της 
χρήσης που έληξε στις 31 Δεκεµβρίου 2019, για την εταιρεία Logismos α.ε. (εφεξής ‘‘η Εταιρεία’’) οι πληροφορίες 
που αναφέρονται στο άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.  

Κανονιστικό πλαίσιο 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018, οι εταιρείες µε µετοχές εισηγµένες σε ρυθµιζόµενη 
αγορά υποχρεούνται να καταρτίζουν σαφή και κατανοητή Έκθεση Αποδοχών, η οποία περιέχει ολοκληρωµένη 
επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που ρυθµίζονται στην πολιτική αποδοχών όπως προβλέπεται από το άρθρο 
110 του ίδιου νόµου. Η έκθεση αποδοχών υποβάλλεται προς συζήτηση στην τακτική γενική συνέλευση, ως 
αντικείµενο της ηµερήσιας διάταξης. Μετά από συζήτηση στη τακτική γενική συνέλευση η Έκθεση Αποδοχών 
δηµοσιεύεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 για περίοδο δέκα 
(10) ετών. Στην ίδια παράγραφο αναφέρεται επίσης ότι οι ελεγκτές της εταιρείας θα πρέπει να ελέγξουν, αν και κατά 
πόσον η Έκθεση Αποδοχών παρέχει τις πληροφορίες του άρθρου 112 του Ν.4548/2018. 

Ευθύνη της διοίκησης της εταιρείας 

Η Διοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη της ορθής κατάρτισης της Έκθεσης Αποδοχών σύµφωνα µε το άρθρο 
112 του Ν. 4548/2018. Στο πλαίσιο αυτό η Διοίκηση της Εταιρείας υποχρεούται να καταρτίζει σαφή και κατανοητή 
Έκθεση Αποδοχών, η οποία περιέχει ολοκληρωµένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών όπως αυτές 
ρυθµίζονται στην πολιτική αποδοχών της Εταιρείας που προβλέπεται από το άρθρο 110 του Ν.4548/2018.  

Περαιτέρω, η Διοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για τη διαµόρφωση όλων των απαραίτητων εσωτερικών 
δικλίδων που διασφαλίζουν τη συµµόρφωση της Εταιρείας µε τις διατάξεις των άρθρων 110, 111 και 112 του Ν. 
4548/2018, όπως ισχύει.  

Ευθύνη του ελεγκτή 

Η δική µας ευθύνη περιορίζεται στην έκδοση της παρούσας Έκθεσης, που βασίζεται στην εκτελεσθείσα εργασία µας, 
για το αν και κατά πόσον παρατίθενται στην Έκθεση Αποδοχών (Παράρτηµα Α) της χρήσης που έληξε στις 31 
Δεκεµβρίου 2019 της Εταιρείας οι πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 112 του Ν. 4548/2018. 
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Σελίδα 2 

Η εργασία µας καλύπτει περιοριστικά τα αντικείµενα που περιγράφονται στην ενότητα “εύρος εκτελεσθείσας 
εργασίας” κατωτέρω.  

Η εργασία µας διενεργήθηκε σύµφωνα µε το Διεθνές Πρότυπο Εργασιών Διασφάλισης 3000, “Αναθέσεις 
Διασφάλισης εκτός από Ελέγχους και Επισκοπήσεις Ιστορικών Χρηµατοοικονοµικών Πληροφοριών”.  

Εύρος εκτελεσθείσας εργασίας 

Η εργασία µας διενεργήθηκε µε σκοπό να διαπιστώσουµε ότι η Έκθεση Αποδοχών περιέχει κατ’ ελάχιστον τις 
ακόλουθες πληροφορίες όσον αφορά τις αποδοχές κάθε επιµέρους µέλους του διοικητικού συµβουλίου της 
Εταιρείας, του γενικού διευθυντή της: 

(α) το σύνολο των αποδοχών που έχουν καταβληθεί, µε ανάλυση στις επιµέρους αµοιβές τους, τα σχετικά ποσοστά 
των σταθερών και των µεταβλητών αποδοχών, συµπεριλαµβανοµένων των αποδοχών της παραγράφου 2 του άρθρου 
109 και επεξήγηση του τρόπου εφαρµογής των κριτηρίων απόδοσης και του τρόπου µε τον οποίο οι συνολικές 
αποδοχές συµµορφώνονται µε την εγκεκριµένη πολιτική αποδοχών, 

(β) την ετήσια µεταβολή των αποδοχών των µελών του διοικητικού συµβουλίου και του γενικού διευθυντή της, της 
απόδοσης της Εταιρείας και των µέσων αποδοχών των εργαζοµένων πλήρους απασχόλησης της Εταιρείας, εκτός 
των στελεχών, κατά τα τελευταία πέντε (5) οικονοµικά έτη τουλάχιστον, µε κοινή παρουσίαση των εν λόγω στοιχείων, 
ώστε να διευκολύνεται η σύγκριση των στοιχείων από τους µετόχους, 

(γ) τυχόν αποδοχές πάσης φύσεως από οποιαδήποτε εταιρεία ανήκει στον ίδιο όµιλο, όπως ορίζεται στο άρθρο 32 
του Ν. 4308/2014, 

(δ) τον αριθµό µετοχών και δικαιωµάτων προαίρεσης για µετοχές που έχουν χορηγηθεί ή προσφερθεί στα µέλη του 
διοικητικού συµβουλίου και τις κύριες προϋποθέσεις άσκησης των δικαιωµάτων, συµπεριλαµβανοµένων της τιµής 
και της ηµεροµηνίας άσκησης, καθώς και οποιαδήποτε µεταβολή, 

(ε) τυχόν ασκηθέντα δικαιώµατα προαιρέσεως από µέρους του διοικητικού συµβουλίου στο πλαίσιο των 
προγραµµάτων διάθεσης µετοχών της Εταιρείας, 

(στ) πληροφορίες για τη χρήση της δυνατότητας ανάκτησης µεταβλητών αποδοχών, 

(ζ) πληροφορίες σχετικά µε τυχόν παρεκκλίσεις από την εφαρµογή της πολιτικής αποδοχών κατ’ εφαρµογή της 
παραγράφου 7 του άρθρου 110, µε επεξήγηση της εξαιρετικής φύσης των περιστάσεων και την ένδειξη των 
συγκεκριµένων στοιχείων της πολιτικής αποδοχών, έναντι των οποίων σηµειώθηκε η παρέκκλιση. 

Συµπέρασµα 

Με βάση, τη διενεργηθείσα εργασία και τα τεκµήρια που αποκτήθηκαν, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή µας 
οτιδήποτε που θα µας οδηγούσε στο συµπέρασµα ότι η Έκθεση Αποδοχών (Παράρτηµα Α) της χρήσης που έληξε 
την 31 Δεκεµβρίου 2019 για την εταιρεία Logismos α.ε. δεν περιλαµβάνει τις πληροφορίες που απαιτούνται από το 
άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.  
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Σελίδα 3 

Περιορισµός χρήσης  

Η Έκθεσή µας συντάχθηκε αποκλειστικά για το σκοπό που αναφέρεται στην πρώτη παράγραφο της παρούσας και 
απευθύνεται αποκλειστικά προς το Διοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας και δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιηθεί για 
οποιοδήποτε άλλο σκοπό.  
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Λεωφ. Κηφισίας 62 & Πρεµετής 

151 25 Μαρούσι 

 

Φράγκων 6-8, 546 26 Θεσσαλονίκη 

Ανδρέα Μάρµορα 2, 491 32 Κέρκυρα 

ΑΜ ΣΟΕΛ 171 

 

Αθήνα, 9 Ιουλίου 2020  

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

 

 

 

Γεώργιος Ν. Νίκου 

ΑΜ ΣΟΕΛ 21841  

 


