
Αudit Committee Hub

Εγκαινιάζουμε σε αυτό το τεύχος μία στήλη που ουσιαστικά είναι συνέχεια της προηγούμενης 
στήλης “Διαβάσαμε” με τη μόνη διαφορά ότι πιστεύουμε ότι θα την βρουν ενδιαφέρουσα όχι 
μόνο τα μέλη του ΕΙΕΕ αλλά και όσοι από τους φίλους του ΕΙΕΕ είναι μέλη Επιτροπών Ελέγ-
χου.
Μέσα από τη στήλη αυτή θα παρακολουθούμε θέματα και εξελίξεις για τα οποία πρέπει να 
είναι ενήμερα κατά προτεραιότητα τα μέλη των Επιτροπών Ελέγχου αλλά και οι Εσωτερικοί 
Ελεγκτές. Αντίστοιχη ενημέρωση θα παρέχεται και μέσα από την ιστοσελίδα μας όπου τα μέλη 
των Επιτροπών Ελέγχου θα μπορούν να έχουν άμεση πρόσβαση στα σχετικά άρθρα χωρίς 
να χρειάζεται να ανατρέξουν στο Ενημερωτικό Φυλλάδιο.
Μέσα από την κατανόηση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν τα μέλη των Επιτροπών Ελέγ-
χου πιστεύουμε ότι θα συνεισφέρουμε σε ένα ποιοτικότερο διάλογο μεταξύ των δύο μερών.
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Στην έκθεση που δημοσιεύθηκε από τον “Ορ-
γανισμό για τη Συνεργασία των Επιτροπών 
Ελέγχου” (AuditCommitteeCollaboration.org) 
«Enhancing the Audit Committee Report – A 
call to Action», διαβάζουμε για το πώς οι Επι-
τροπές Ελέγχου (Audit Committees) των εται-
ριών μπορούν, μέσω της ετήσιας αναφοράς 
τους προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, να 
προβάλλουν και να επικοινωνήσουν προς το 
επενδυτικό κοινό αλλά και όλους τους ενδιαφε-
ρόμενους, το έργο τους.
Σύμφωνα με το άρθρο, έχει παρατηρηθεί τελευ-
ταία ότι έχει αυξηθεί το ενδιαφέρον τόσο των 
επενδυτών όσο και των εποπτικών αρχών για 
το πώς οι Επιτροπές Ελέγχου φέρνουν σε πέ-
ρας το έργο τους και ανταποκρίνονται επαρκώς 
στις αυξημένες πλέον ευθύνες τους με βάση τις 
αλλαγές στη σχετική νομοθεσία.
Είναι σημαντικό επίσης να τονισθεί  η αυξα-
νόμενη τάση που παρατηρείται σε Επιτροπές 
Ελέγχου κορυφαίων εταιριών  να αντιμετωπί-
ζουν «εθελοντικά» την ανάγκη για βελτιώσουν 
τις ετήσιες εκθέσεις τους έτσι ωστε να ενισχυθεί 
η εμπιστοσύνη και η επικοινωνία. 
Έτσι, χωρις αυτό να υποδηλώνει υποχρεωτική 
συμμόρφωση, έχουν συμπεριληφθεί στο άρ-
θρο παραδείγματα δημοσιεύσεων αυτών των 
επιτροπών ώστε να αποτελέσουν πρότυπα και 
μέτρα σύγκρισης για τις υπόλοιπες Επιτροπές 
Ελέγχου. Τα παραδείγματα αυτά αφορούν:

•  Τον προσδιορισμό του πεδίου εφαρμογής των 
καθηκόντων της Επιτροπής Ελέγχου

•  Τον σαφή καθορισμό της σύνθεσης της Επι-
τροπής Ελέγχου.

•  Την παροχή των αναγκαίων πληροφοριών 
σχετικά με:
♦  Τους παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη 

για την επιλογή ή τον επαναδιορισμό της 
εταιρίας εξωτερικών ελεγκτών.

♦  Την επιλογή του επικεφαλής εταίρου των 
ελεγκτικών εργασιών.

♦  Τους παράγοντες που συνεκτιμώνται για 
τον καθορισμό της αμοιβής των εξωτερικών 
ελεγκτών.

♦  Τον τρόπο με τον οποίο η επιτροπή επο-
πτεύει τους εξωτερικούς ελεγκτές

♦  Την αξιολόγηση των εξωτερικών ελεγκτών.
Συμπερασματικά, σύμφωνα πάντα με το άρθρο, 
η αποτελεσματική επικοινωνία υψηλής ποιότη-
τας πληροφοριών μεταξύ των κυρίων παικτών 
στις χρηματοιοικονομικές αγορές, προάγει την 
εμπιστοσύνη των επενδυτών  που είναι η «μη-
χανή» για την δημιουργία κεφαλαίων αλλά και 
για την αποδοτικότητα των αγορών.
Για να οδηγηθείτε απευθείας στο άρθρο πατή-
στε εδώ.
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