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Το ιζηοπικό ηηρ 20εηούρ εηαιπικήρ διακςβέπνηζηρ ζηην Ελλάδα
(1999 – 2018)
•

1999: Γαιάδηα Βίβινο (Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο)

•

2000: Απόθαζε 5/204 (Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο)

•

2001: Γεληθέο αξρέο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο (ΣΔΒ)

•

2002: Ν.3016 (κε εθηειεζηηθά θαη αλεμάξηεηα κε εθηειεζηηθά κέιε, εζωηεξηθόο έιεγρνο,
εζωηεξηθόο θαλνληζκόο ιεηηνπξγίαο)

•

2008: Ν.3693 (Δπηηξνπή Διέγρνπ)

•

2010: Ν.3884 (δηθαηώκαηα ηωλ κεηόρωλ) θαη Ν.3873/ Οδεγία 2006/46/EC (Γήιωζε
Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο)

•

2011: Πξώηνο θώδηθαο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο (ΣΔΒ)

•

2013: Διιεληθόο Κώδηθαο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο γηα ηηο εηζεγκέλεο εηαηξείεο (ΔΣΔΓ)

•

2016: Δηδηθέο πξαθηηθέο θαιήο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο γηα κε εηζεγκέλεο εηαηξείεο (ΔΣΔΓ)

•

2017: Ν.4449 / Καλνληζκόο 537/2014 EC (ππνρξεωηηθόο έιεγρνο ηωλ νηθνλνκηθώλ
θαηαζηάζεωλ, δεκόζηα επνπηεία επί ειεγθηηθνύ έξγνπ θαη δηαηάμεηο γηα ηελ επηηξνπή
ειέγρνπ)

•

2018: Ν.4548/ Αναμόπθωζη ηος Δικαίος ηων Ανωνύμων Εηαιπειών με
ενζωμάηωζη διαηάξεων για ηην εηαιπική διακςβέπνηζη και ηων Οδηγιών
2007/36/ΕΚ και 2017/828/ΕΚ

2

Εηαιπική διακςβέπνηζη: οι εξελίξειρ ζηην Ελλάδα και διεθνώρ
•

Αλώλπκεο Δηαηξείεο: πηνζέηεζε αλακνξθωκέλνπ δηθαίνπ (Ν.4548/2018) από 1/1/2019 πνπ αιιάδεη
ζε κεγάιν βαζκό ηε ιεηηνπξγία ηνπο

•

Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο: δηαδηθαζία επηθαηξνπνίεζεο ηνπ Ν.3016/2002

•

Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο: έιεγρνο ππόζεζεο Folli Follie AEBTE

•

Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Τππνπνίεζεο θαη Διέγρωλ (ΔΛΤΔ): εμέηαζε ζπκκόξθωζεο κε ηνπο λένπο
θαλόλεο ειέγρνπ, ηηο επηδόζεηο θαη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηά ηνπο όπωο νξίδεηαη ζην άξζξν 44 ηνπ
Ν.4449/2018 θαη ηνλ Καλνληζκό (ΔΔ) 537/2014

•

Διιεληθό Σπκβνύιην Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο (ΔΣΔΓ): επαλεθθίληζε κε πνηθίιεο δξάζεηο θαη
εθδειώζεηο πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξωζνύλ νη εηαηξείεο γηα πξαθηηθά ζέκαηα εηαηξηθήο
δηαθπβέξλεζεο

•

EU: Shareholders Rights Directive must be implemented by June 2019

•

UK: Revised UK Corporate Governance Code and Guidance

•

Other European Countries: codes updated or currently under review

•

International Forum of Independent Audit Regulators (IFIAR): report on Audit Committees and
Audit Quality- Trends and Areas for Further Consideration (April 2017) and

focus on good

practices for audit committees (2018-2019)
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Audit Committees and Audit Quality: Trends and Possible Areas for
Further Consideration

To enable the audit committee to make more appropriate assessment of the auditor’s performance,
the utility of:
•

Having a set of Audit Quality Indicators (AQIs) which audit committees could use to engage
auditors in audit quality matters

•

Asking audit firms and audit committees to consult with each other regarding the findings by the
independent audit regulator of the reviews of the quality of statutory audits

•

Providing more detailed expectations for periodic assessments of auditor performance

•

Asking audit committees to make use of other sources of information besides their own
experiences and information for the company’s management which may not always be complete
and objective
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