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Συγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ διαφορετικών παρόχων κεφαλαίου.
Προτάσεις για την βελτίωση της εταιρικής διακυβέρνησης των επιχειρήσεων :

1. «Οικονομικά αποτελέσματα - Παρακολούθηση - Λογοδοσία»
 Υποχρέωση των επιχειρήσεων να εκδίδουν τα οικονομικά τους αποτελέσματα εντός (5) μηνών από το κλείσιμο της χρήσης.
 Ανάρτηση των αποτελεσμάτων των δειγματοληπτικών ελέγχων της ΕΛΤΕ και τήρηση μητρώου που θα δίδεται στη δημοσιότητα, ώστε να
αναδεικνύονται περιπτώσεις ορκωτών που συστηματικά παρουσιάζουν προβλήματα σε ποιοτικούς ελέγχους.

 Επέκταση των δειγματοληπτικών ποιοτικών ελέγχων της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) στο έργο των
Ορκωτών Ελεγκτών.

2. «Διοικητική οργάνωση - Δομή Επιχείρησης»
 Σε «μεγάλες» ανώνυμες εταιρείες (μεγάλες οντότητες - συμπεριλαμβανομένων ανωνύμων εταιρειών - με σύνολο ενεργητικού €20 εκ.,
καθαρό κύκλο εργασιών €40 εκ. και μέσο όρο απασχολουμένων 250 άτομα) θα πρέπει να καθιερωθούν τα εξής:




ο αριθμός των μη εκτελεστικών μελών Δ.Σ. πρέπει να είναι τουλάχιστον 1/3 του συνόλου μελών Δ.Σ. και στα μη εκτελεστικά μέλη να
περιλαμβάνονται τουλάχιστον 2 ανεξάρτητα μέλη.
επιτροπή ελέγχου ή ορισμός ανεξάρτητου μέλους στο Δ.Σ. υπεύθυνο για τον εσωτερικό έλεγχο.

 Καθιέρωση ως ανώτατου αριθμού χρόνων του ιδίου ορκωτού ελεγκτή στην εταιρεία τα (3) χρόνια Δημοσίευση (ανάρτηση στην ιστοσελίδα)
της Συμπληρωματικής Έκθεσης Ελέγχου που συντάσσει ο Ορκωτός Ελεγκτής προς το Audit Committee των εισηγμένων εταιριών.

Συγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ διαφορετικών παρόχων κεφαλαίου.
Προτάσεις για την βελτίωση της εταιρικής διακυβέρνησης των επιχειρήσεων :

3. «Πληροφόρηση - Διαφάνεια Συναλλαγών»
 Θέσπιση υποχρέωσης για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της μητρικής των οικονομικών καταστάσεων των
θυγατρικών. Θα πρέπει επίσης να προβλέπεται η δημοσιοποίηση των οικονομικών καταστάσεων των
θυγατρικών με το ίδιο λογιστικό πλαίσιο που δημοσιεύει η μητρική.
 Αυξημένη διαφάνεια στις ενδοομιλικές συναλλαγές, η οποία θα μπορούσε να καλυφθεί με τη
δημοσιοποίηση μιας σύνοψης (ανάρτηση στη ιστοσελίδα) του φακέλου τεκμηρίωσης ενδοομιλικών
συναλλαγών.
 Πιστοποίηση από αναγνωρισμένο ορκωτό ελεγκτή που θα πιστοποιεί τα κονδύλια του ενεργητικού
(ταμείο/αποθέματα/συμμετοχές/απαιτήσεις). Το συγκεκριμένο να ισχύει και για επιχειρήσεις που έχουν
με έδρα στο εξωτερικό.
 Διαχωρισμός του μετόχου ή ιδιοκτήτη από τη διοίκηση της εταιρείας.
 Σε περίπτωση εισόδου σε νέες αγορές ή εξαγορές εταιρειών θα πρέπει να υπάρχει τεκμηρίωση της
ανάγκης αλλά και του σωστού τιμήματος. (fairness opinion)

