ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου (στο εξής ο «Κανονισμός») της εταιρείας «ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ
ΑΒΕΕΔΕΣ» (στο εξής η «Εταιρεία») καταρτίστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3016/2002 (άρθρα 6-8) περί
εταιρικής διακυβέρνησης όπως ισχύει, και του ν. 4449/2017 (άρθρο 44) περί υποχρεωτικού ελέγχου των ετήσιων και
των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και δημόσιας εποπτείας επί του ελεγκτικού έργου.
Αντικείμενο του είναι η καταγραφή της σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου, των αρμοδιοτήτων των Μελών της και της
συχνότητας των συνεδριάσεων της, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις.

Ο παρών Κανονισμός εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατόπιν σχετικής εισήγησης της
Ελεγκτικής Επιτροπής, και έκτοτε ισχύει.

ΣΚΟΠΟΣ & ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εκπλήρωση των
αρμοδιοτήτων εποπτείας έναντι των μετόχων, του επενδυτικού κοινού και άλλων συναλλασσόμενων σχετικά με:
1.

Την πληρότητα και την ορθότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και των οικονομικών
καταστάσεων που καταρτίζονται από την Εταιρεία,

2.

Την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου,

3.

Την εποπτεία του τακτικού ελέγχου,

4.

Την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρεί και να αναθέτει περαιτέρω καθήκοντα στην Επιτροπή
Ελέγχου, τα οποία ανάλογα με τις συνθήκες, θα πρέπει να ενσωματώνονται στον Κανονισμό της.

Στο πλαίσιο του σκοπού λειτουργίας της, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί την Επιτροπή Ελέγχου:
1. Να έχει πλήρη, ελεύθερη και απεριόριστη πρόσβαση σε όλες τις δραστηριότητες, τα αρχεία, τις υλικές
εγκαταστάσεις και το προσωπικό της Εταιρείας.
2. Να έχει πλήρη ελευθερία να επιθεωρήσει και να αξιολογήσει όλες τις πολιτικές, διαδικασίες, ελεγκτικούς
μηχανισμούς και πρακτικές οποιασδήποτε δραστηριότητας της Εταιρείας, καθώς και κάθε πρόγραμμα
ενεργειών ή λειτουργία που άπτεται του ελεγκτικού έργου.
3. Να ζητά κάθε είδους επαγγελματική συμβουλή ή γνώμη από εξωτερικό φορέα, εάν κρίνεται σκόπιμο,
καθώς και να προσκαλεί εξωτερικούς φορείς σε συναντήσεις ή να αναθέτει ελέγχους σε αυτούς, όταν
απαιτείται λόγω ειδικών συνθηκών.

Ο Επικεφαλής της Υπηρεσίας Ελέγχου έχει την υποχρέωση να αναφέρεται άμεσα στην Επιτροπή Ελέγχου και το
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αδέσμευτο δικαίωμα πρόσβασης στον Πρόεδρο της Επιτροπής.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από τουλάχιστον τρία (3) μέλη , τα οποία στην πλειοψηφία τους είναι ανεξάρτητα
κατά την έννοια των διατάξεων του ν. 3016/2002. Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελεί είτε Επιτροπή του Διοικητικού
Συμβουλίου η οποία αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του είτε ανεξάρτητη επιτροπή η οποία αποτελείται από
μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους είτε ανεξάρτητη επιτροπή η οποία αποτελείται μόνο
από τρίτους. Το είδος της Επιτροπής Ελέγχου, η θητεία, ο αριθμός και οι ιδιότητες των μελών της αποφασίζονται από
τη γενική συνέλευση της Εταιρείας. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο όταν
αποτελεί επιτροπή του ή από τη γενική συνέλευση όταν αποτελεί ανεξάρτητη επιτροπή. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
ορίζεται από τα μέλη της και είναι ανεξάρτητος από την Εταιρεία.

Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή απώλειας της ιδιότητας του μέλους της Επιτροπής Ελέγχου για οποιοδήποτε
λόγο, το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει από τα υφιστάμενα μέλη του, νέο μέλος σε αντικατάσταση αυτού που εξέλιπε,
για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του, τηρουμένων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, των παρ. 1 και 2
του άρθρου 82 του Ν. 4548/2018, το οποίο εφαρμόζεται αναλόγως.
Στην περίπτωση που το μέλος που εξέλιπε είναι το τρίτο πρόσωπο, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, το
Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει εκ νέου τρίτο πρόσωπο, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ως προσωρινό
αντικαταστάτη, και η επόμενη γενική συνέλευση προβαίνει είτε στον ορισμό του ίδιου μέλους είτε στην εκλογή
άλλου, για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του στην Επιτροπή Ελέγχου.

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου στο σύνολό τους διαθέτουν επαρκή γνώση στους τομείς στους οποίους
δραστηριοποιείται η Εταιρεία και τουλάχιστον ένα μέλος της που είναι ανεξάρτητο από την Εταιρεία διαθέτει
αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική και παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της
Επιτροπής που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων. Υπόχρεοι τήρησης του παρόντος κανονισμού
είναι τα εκάστοτε μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, καθώς και οι συμμετέχοντες στην Υπηρεσία Ελέγχου. Η Επιτροπή
Ελέγχου έχει ελεύθερη και ανοικτή επικοινωνία με τους τακτικούς (εξωτερικούς) ελεγκτές, τον εσωτερικό ελεγκτή,
καθώς και τη Διοίκηση της Εταιρείας.

Η θητεία των μελών της Επιτροπής ορίζεται από την γενική συνέλευση.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
Η Επιτροπή Ελέγχου συνεδριάζει κατ΄ ελάχιστο τέσσερις (4) φορές το χρόνο, ήτοι ανά τρίμηνο ή σε μικρότερο χρονικό
διάστημα αν παραστεί ανάγκη, μετά από πρόσκληση του Προέδρου. Τουλάχιστον δύο (2) φορές το χρόνο η Επιτροπή
Ελέγχου θα πρέπει να ορίζει συναντήσεις με τους εξωτερικούς ελεγκτές χωρίς την παρουσία των μελών της
Διοίκησης, καθώς και ξεχωριστές συναντήσεις με τη Διοίκηση και τον εσωτερικό ελεγκτή. Ειδικότερα, η Επιτροπή
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Ελέγχου έχει το ρητό δικαίωμα να συνέρχεται όσο συχνά κρίνει ότι είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των
καθηκόντων της.

Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής, δύναται να συμμετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, πέραν των μελών της και άλλα
άτομα που τυχόν κριθεί απαραίτητο, όπως ο Διευθύνων Σύμβουλος, οι εξωτερικοί ελεγκτές κοκ. Η Επιτροπή
συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας ή όπου προβλέπει το Καταστατικό της Εταιρείας και σύμφωνα με το άρθρο 90
του ν.4548/2018. Προκειμένου η Επιτροπή να συνεδριάσει με απαρτία και να λάβει αποφάσεις, θα πρέπει να
παρίσταται η πλειοψηφία των μελών της, είτε μέσω φυσικής παρουσίας, είτε μέσω τηλεδιάσκεψης, είτε μέσω
έγγραφης εξουσιοδότησης σε άλλο μέλος της Επιτροπής. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Επιτροπής
καταχωρίζονται σε πρακτικά τα οποία υπογράφονται από τα παρόντα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 93 του
ν.4548/2018. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Η Επιτροπή Ελέγχου
αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με τις δραστηριότητές της, τουλάχιστον μία φορά το τρίμηνο, είτε
μέσω των πρακτικών, είτε μέσω γραπτών αναφορών.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
Η Επιτροπή Ελέγχου έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
1. Εποπτεύει την λειτουργία της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας και συγκεκριμένα:
●

Εξετάζει και εγκρίνει τον Κανονισμό Εσωτερικού Ελέγχου, προκειμένου να διασφαλίσει ότι είναι
συμβατός με τα Διεθνή Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου.

●

Παρακολουθεί και επιθεωρεί την ορθή λειτουργία της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου σύμφωνα με
το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και αξιολογεί το έργο, την επάρκεια και την
αποτελεσματικότητα της.

●

Εξετάζει και αξιολογεί, τις ελεγκτικές εκθέσεις της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου, καθώς και τα
σχόλια της Διοίκησης.

●

Διασφαλίζει την ανεξαρτησία του εσωτερικού ελέγχου, προτείνοντας στο Δ.Σ. το διορισμό και την
ανάκληση του Επικεφαλής της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου.

●

Αξιολογεί τον επικεφαλής της Διεύθυνσης εσωτερικού ελέγχου.

2. Ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για το αποτέλεσμα του υποχρεωτικού ελέγχου και εξηγεί
πώς συνέβαλε ο υποχρεωτικός έλεγχος στην ακεραιότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και ποιος
ήταν ο ρόλος της επιτροπής ελέγχου στην εν λόγω διαδικασία. Στο πλαίσιο αυτό ενημερώνει το ΔΣ
υποβάλλοντας σχετική αναφορά για τα θέματα που προέκυψαν από τη διενέργεια του υποχρεωτικού
ελέγχου επεξηγώντας αναλυτικά:
●

Τη συμβολή του υποχρεωτικού ελέγχου στην ποιότητα και ακεραιότητα

της χρημ/κής

πληροφόρησης, ήτοι στην ακρίβεια, πληρότητα, ορθότητα της χρηματ/κής πληροφόρησης,
συμπεριλαμβανομένων των σχετικών γνωστοποιήσεων, που εγκρίνει το ΔΣ και δημοσιοποιείται, και
●

Το ρόλο της επιτροπής ελέγχου στην ως άνω διαδικασία, ήτοι καταγραφή των ενεργειών που προέβη
κατά την διαδικασία διεξαγωγής του υποχρεωτικού ελέγχου. Στο πλαίσιο της ενημέρωσης του ΔΣ
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λαμβάνει υπόψη της το περιεχόμενο της συμπληρωματικής έκθεσης, την οποία ο ορκωτός ελεγκτής
της υποβάλει και η οποία περιέχει τα αποτελέσματα του υποχρεωτικού ελέγχου που διενεργήθηκε
και πληροί τουλάχιστον τις απαιτήσεις του α.11 του Κανονισμού ΕΕ 537/2014).
3. Παρακολουθεί τη διαδικασία χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και υποβάλλει συστάσεις ή προτάσεις για
την εξασφάλιση της ακεραιότητάς της. Η Επιτροπή Ελέγχου παρακολουθεί, εξετάζει και αξιολογεί τη
διαδικασία σύνταξης της χρημ/κής πληροφόρησης, ήτοι τους μηχανισμούς και τα συστήματα παραγωγής, τη
ροή και τη διάχυση των χρηματοοικονομικών πληροφοριών που παράγουν οι εμπλεκόμενες οργανωτικές
μονάδες της εταιρείας. Στις ενέργειες αυτές περιλαμβάνεται και η λοιπή δημοσιοποιηθείσα πληροφόρηση
με οποιοδήποτε τρόπο (π.χ. χρηματιστηριακές ανακοινώσεις, δελτία τύπου) σε σχέση με τις χρηματ/κές
πληροφορίες.
4. Παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, διασφάλισης της ποιότητας
και διαχείρισης κινδύνων της επιχείρησης και, κατά περίπτωση, του τμήματος εσωτερικού ελέγχου της, όσον
αφορά τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση της Εταιρείας.
5. Παρακολουθεί τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων
ετήσιων και ιδίως την απόδοσή του, λαμβάνοντας υπόψη οποιαδήποτε πορίσματα και συμπεράσματα της
αρμόδιας αρχής σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 26 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014 και
συγκεκριμένα:
●

Πραγματοποιεί συναντήσεις με τον ορκωτό ελεγκτή κατά το στάδιο προγραμματισμού του ελέγχου,
κατά τη διάρκεια εκτέλεσής του και κατά το στάδιο προετοιμασίας των εκθέσεων ελέγχου με σκοπό
την ενημέρωσή της για σημαντικά θέματα που παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια του ελέγχου.

●

Έχει έγκαιρη και ουσιαστική επικοινωνία με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή ενόψει της σύνταξης της
έκθεσης ελέγχου και της συμπληρωματικής έκθεσης του τελευταίου προς την Επιτροπή Ελέγχου.

●

Εξετάζει το προτεινόμενο αντικείμενο και τη μέθοδο ελέγχου με σκοπό να επιβεβαιώσει ότι δεν
τίθεται οποιοσδήποτε περιορισμός στο έργο των εξωτερικών ελεγκτών.

●

Συζητά με τον τακτικό ελεγκτή τις ουσιώδεις ελεγκτικές διαφορές που προέκυψαν κατά τη διάρκεια
του ελέγχου του ανεξάρτητα εάν αυτές επιλύθηκαν.

6. Επισκοπεί και παρακολουθεί την ανεξαρτησία των ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή των ελεγκτικών εταιρειών
σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22, 23, 26 και 27, καθώς και το άρθρο 6 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014 και
ιδίως την καταλληλότητα της παροχής μη ελεγκτικών υπηρεσιών στην ελεγχόμενη οντότητα σύμφωνα με το
άρθρο 5 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014.
7. Είναι υπεύθυνη για τη διαδικασία επιλογής ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή ελεγκτικών εταιρειών και
προτείνει τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή τις ελεγκτικές εταιρείες που θα διοριστούν σύμφωνα με το
άρθρο 16 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014, εκτός εάν εφαρμόζεται η παρ. 8 του άρθρου 16 του
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014.
8. Υποβάλλει ετήσια έκθεση πεπραγμένων προς την τακτική γενική συνέλευση της Εταιρείας στην οποία
περιλαμβάνεται η περιγραφή της βιώσιμης ανάπτυξης που ακολουθεί η Εταιρεία.
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ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
Η Επιτροπή Ελέγχου έχει τη δυνατότητα να επισκοπεί και να επανεκτιμά τον κανονισμό της σε ετήσια βάση και να
προβαίνει σε αλλαγές που κρίνει σκόπιμες. Ο Κανονισμός της Επιτροπής Ελέγχου αναρτάται στην ιστοσελίδα της
Εταιρείας.
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