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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – ΕΙΣΑΓΩΓΗ
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1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Στο παρόν σύγγραµµα θα ασχοληθούµε µε θέµατα που αφορούν την
εταιρική διακυβέρνηση µεγάλων σε µέγεθος, κυρίως, εταιρειών µε βάση τα
νέα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης που θεσπίστηκαν
και εφαρµόζονται στην Ελλάδα από το οικονοµικό έτος 2006. Σκοπός της
θέσπισης αυτών των προτύπων ήταν να δηµιουργηθεί µία κοινή και διεθνής
πλατφόρµα µε την οποία θα συντάσσονται οι οικονοµικές καταστάσεις των
εταιρειών, έτσι ώστε να γίνουν εφικτές οι συγκρίσεις και η σωστή
πληροφόρηση του επενδυτικού κοινού σε διεθνές επίπεδο. Εκτός αυτού
βέβαια σκοπός ήταν να διορθωθούν όσο ήταν δυνατό λάθη και παραλείψεις
των λογιστικών προτύπων της κάθε χώρας ξεχωριστά που έβλαπταν τους
επενδυτές κυρίως κάθε χώρας.
Όπως αναφέρει και ο τίτλος της εργασίας αυτής θα ασχοληθούµε
συγκεκριµένα µε το θέµα των αµοιβών των µελών των διοικητικών
συµβουλίων των ανωνύµων εταιρειών και πως αυτές µεταχειρίζονται στις
οικονοµικές καταστάσεις που εκδίδουν στο τέλος κάθε έτους οι εταιρείες
αυτές.
Εκτός από το παρόν κεφάλαιο του συγγράµµατος που είναι µια µικρή
εισαγωγή, στο δεύτερο κεφάλαιο θα ασχοληθούµε µε την γενική έννοια της
εταιρικής διακυβέρνησης και της πληροφόρησης που απαιτεί να έχει το
επενδυτικό κοινό διεθνώς, θα παρουσιάσουµε τα διεθνή λογιστικά και
χρηµατοοικονοµικά πρότυπα γενικά και θα εστιάσουµε σε αυτά που
αναφέρονται στις αµοιβές των στελεχών που µας ενδιαφέρουν. Έπειτα θα
παρουσιάσουµε σύντοµα και τις διεθνείς πρακτικές των ανταµοιβών των
διευθυντικών στελεχών, κυρίως βέβαια των µελών των διοικητικών
συµβουλίων των εταιρειών.
Στο τρίτο κεφάλαιο θα ασχοληθούµε διεξοδικά µε την ελληνική
πραγµατικότητα πριν και µετά την εισαγωγή των διεθνών αυτών προτύπων.
Θα αναφερθούµε στην κοινή πρακτική ανταµοιβών που ίσχυε πριν την
επιβολή των λογιστικών προτύπων και την ‘επόµενη µέρα’ µετά την εφαρµογή
τους.
Στο επόµενο κεφάλαιο, το τέταρτο, θα µελετήσουµε την προσαρµογή
των ελληνικών επιχειρήσεων στα πρότυπα µε την µελέτη δεκαπέντε
εισηγµένων εταιρειών στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών µέσα από τα ετήσια
δελτία που εξέδωσαν τα έτη 2005 και 2006. Η επιλογή αυτών των ετών δεν
είναι τυχαία διότι τα έτη αυτά είναι σηµαντικά για να φανεί η προσαρµογή και η
διατήρηση των διεθνών προτύπων.
Τέλος, στο πέµπτο κεφάλαιο θα διατυπωθούν κάποια συµπεράσµατα για
την ελληνική πραγµατικότητα και γενικά για το θέµα που αναπτύχθηκε σε όλο
το µήκος του παρόντος συγγράµµατος.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
∆ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΝΤΑΜΟΙΒΕΣ
ΣΤΕΛΕΧΩΝ
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2.1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΤΩΝ
Σε αυτή την παράγραφο θα αναπτύξουµε την σηµασία της
πληροφόρησης των επενδυτών για την σωστή διακυβέρνηση των εταιρειών
και την προστασία των κεφαλαίων που επενδύονται.
Οι αναπτυγµένες κεφαλαιαγορές ανά τον κόσµο βασίζονται σε µια σειρά
από δοµές που στηρίζουν και προάγουν την εταιρική διακυβέρνηση των
δηµόσια συναλλασσόµενων εταιρειών. Οι δοµές αυτές της εταιρικής
διακυβέρνησης υπάρχουν για να διασφαλίζουν ότι η µειονότητα των
επενδυτών έχει πρόσβαση σε βάσιµες πληροφορίες για την αξία µια εταιρείας
στην οποία έχουν επενδύσει ή σκέφτονται να επενδύσουν και ότι οι managers
µαζί µε τους µεγάλους επενδυτές δεν µπορούν να τους παραµερίσουν προς
όφελός τους, όπως επίσης κινητοποιούν τους managers στο να βάζουν σε
προτεραιότητα την µεγιστοποίηση της αξίας της εταιρείας πάνω από τα δικά
τους συµφέροντα.
Στα
ιδρύµατα
που
προωθούν
την
εταιρική
διακυβέρνηση
συγκαταλέγονται τα λεγόµενα και ως ‘µεσάζοντες φήµης’. Αυτά είναι οι
επενδυτικές τράπεζες και funds, οι εταιρείες ορκωτών λογιστών και οι
διάφορες επιτροπές και τα νοµοθετήµατα που διέπουν τις διεθνείς
χρηµαταγορές. Όλα τα παραπάνω παράγουν και διακινούν στην αγορά
ακριβείς και σχολαστικές πληροφορίες για κάθε εταιρεία που οι µετοχές της
ανταλλάσσονται δηµόσια.
Οι λογιστικές και χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες είναι προϊόν της
εσωτερικής λογιστικής λειτουργίας και
των εξωτερικών συστηµάτων
ανακοινώσεων που µετράνε και δηµοσιεύουν σε τακτά χρονικά διαστήµατα τα
ποσοτικά µεγέθη που αφορούν την χρηµατοοικονοµική θέση και την απόδοση
των εισηγµένων εταιρειών. Οι ελεγµένοι ισολογισµοί, οι καταστάσεις
εισοδήµατος και ταµειακών ροών σε συνδυασµό µε άλλες βοηθητικές
δηµοσιεύσεις που αφορούν τις κινήσεις µιας εταιρείας αποτελούν την βάση
της συνολικής πληροφόρησης την οποία δικαιούται να έχει στα χέρια του κάθε
επενδυτής και νοµοθέτης που ενδιαφέρεται για µια συγκεκριµένη εταιρεία.
Η ανάπτυξη και η διατήρηση µιας επαρκούς και συνεχούς ροής
πληροφόρησης δεν είναι καθόλου φθηνή υπόθεση. Σε χώρες µε πολύ
αναπτυγµένες κεφαλαιαγορές δαπανούνται σηµαντικά κονδύλια για την
παραγωγή, την δηµοσίευση
και την συνεχή διακίνηση αυτών των
πληροφοριών. Οι πόροι που χρησιµοποιούνται δεν είναι φυσικά µόνο
χρηµατικοί αλλά επεκτείνονται και σε υψηλά καταρτισµένο ανθρώπινο
δυναµικό όπως λογιστές, δικηγόροι, ακαδηµαϊκοί ακόµα και πολιτικοί.
Πέρα από τα εκάστοτε θεσµικό πλαίσιο που υιοθετεί η κάθε χώρα
ξεχωριστά έχει δηµιουργηθεί ένα διεθνές λογιστικό θεσµικό πλαίσιο υπό την
εποπτεία του ∆ιεθνούς Συµβουλίου Λογιστικών Κανόνων ή αλλιώς IASB
(International Accounting Standards Board) το οποίο έχει δηµιουργήσει µια
σειρά από λογιστικά πρότυπα που είναι αποδεκτά από όλες τις χώρες
διεθνώς για τις µεταξύ τους συναλλαγές.
Το πρόθεµα πίσω από την τόσο µεγάλη έρευνα στην λογιστική δικαιολογείται
από το γεγονός ότι ένα σηµαντικό µέρος της απόδοσης των επενδύσεων σε
τεχνικές λογιστικής παράγεται από την δυναµική εταιρική διακυβέρνηση, η
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οποία στελεχώνει την λειτουργία των χρηµαταγορών και οδηγεί την επαρκή
ροή χρηµατικού και ανθρώπινου κεφαλαίου προς υποσχόµενες επενδυτικές
προτάσεις. Ο σχεδιασµός ενός συστήµατος που µπορεί να προσφέρει αξία
διακυβέρνησης ενέχει ένα πολύ δύσκολα αναγνωρίσιµο κόστος ευκαιρίας
ανάµεσα στην σχετικότητα και την χρησιµότητα των λογιστικών πληροφοριών.
Ενώ η κρίση και οι προσδοκίες των managers των εταιρειών είναι
αναπόσπαστο κοµµάτι ενός σοβαρού µοντέλου χρηµατοοικονοµικής
δηµοσίευσης, η διοικητική αξία της πληροφορίας που προσφέρει η
χρηµατοοικονοµική λογιστική αναδύεται σε µεγάλο βαθµό από την επιµονή
της δηµοσίευσης των αντικειµενικών και ελεγµένων µεγεθών µια εταιρείας.
Αυτή η έµφαση στα αντικειµενικά µεγέθη που δηµοσιεύονται µπορεί να
αποτελέσει την βάση για τους εξωτερικούς άµεσα ενδιαφερόµενους, τους
επενδυτές δηλαδή, για να µπορέσουν να παρακολουθούν και να ελέγχουν τις
πράξεις και τις αποφάσεις των εσωτερικών παραγόντων της εταιρείας που
έχουν επενδύσει τα κεφάλαια τους, δηλαδή τους managers.
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2.2 ΤΑ ∆ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

Τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (IFRS) είναι τα
πρότυπα, οι ερµηνείες και το πλαίσιο (εκεί που λείπει η οδηγία ή η ερµηνεία)
τα οποία έχει θεσπίσει το ∆ιεθνές συµβούλιο λογιστικών προτύπων (IASB).
Τα περισσότερα από τα πρότυπα τα οποία δηµιούργησαν τα IFRS
προέρχονται από τα παλαιότερα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα γνωστά και ως
IAS. Αυτά τα πρότυπα ίσχυαν από το 1973 µέχρι το 2001 και τα
διαχειρίζονταν η Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASC). Το 2000
τα µέλη της επιτροπής ενέκριναν της αναδόµηση της επιτροπής. Έτσι τον
Μάρτιο του 2001 ενεργοποιήθηκε το Β’ µέρος του συντάγµατος της επιτροπής
και εδραιώθηκε ένας µη κερδοσκοπικός οργανισµός, που θα επέβλεπε τις
ενέργειες του συµβουλίου, µε το όνοµα Ίδρυµα Επιτροπής Λογιστικών
Προτύπων. Τον Απρίλιο του 2001, το νεοσχηµατιθέν συµβούλιο ανέλαβε, στη
θέση της επιτροπής, την ευθύνη για την σύνταξη και διάδοση των προτύπων.
Μάλιστα στην πρώτη συνέλευση του συµβουλίου υιοθετήθηκαν τα υπάρχοντα
πρότυπα. Έκτοτε το συµβούλιο συνέχισε να επεκτείνει τα πρότυπα όπως
επίσης και εξέδωσε νέα τα οποία ονόµαζε IFRS.

Τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα είναι:
•
•
•
•
•
•
•

∆ΛΠ 1: Παρουσίαση Οικονοµικών Καταστάσεων
∆ΛΠ 2: Αποθέµατα
∆ΛΠ 7: Καταστάσεις Ταµειακών Ροών
∆ΛΠ 8: Λογιστικές Πολιτικές, Αλλαγές στις Λογιστικές Εκτιµήσεις και
Λάθη
∆ΛΠ 10: Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού
∆ΛΠ 11: Κατασκευαστικές Συµβάσεις
∆ΛΠ 12: Φόροι Εισοδήµατος

•
•

∆ΛΠ 14: Οικονοµικές Πληροφορίες Κατά Τοµέα
∆ΛΠ 16: Ενσώµατα Πάγια

•
•
•

∆ΛΠ 17: Μισθώσεις
∆ΛΠ 18: Έσοδα
∆ΛΠ 19: Παροχές σε Εργαζόµενους

•

∆ΛΠ 20: Λογιστική των Επιχορηγήσεων και Γνωστοποίηση της
Κρατικής Υποστήριξης

•

∆ΛΠ 21: Οι Επιδράσεις των Μεταβολών στις Τιµές Συναλλάγµατος
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•
•
•
•
•
•

∆ΛΠ 23: Κόστος ∆ανεισµού
∆ΛΠ 24: Γνωστοποιήσεις Συνδεδεµένων Μερών
∆ΛΠ 26: Λογιστική και Πληροφόρηση Προγραµµάτων Παροχών
Αποχώρησης από την Υπηρεσία
∆ΛΠ 27: Ενοποιηµένες και Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις
∆ΛΠ 28: Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις
∆ΛΠ 29: Παρουσίαση Οικονοµικών Στοιχείων σε Υπερπληθωριστικές
Οικονοµίες

•

∆ΛΠ 30: Γνωστοποιήσεις στις Οικονοµικές Καταστάσεις Τραπεζών και
Όµοιων Χρηµατοοικονοµικών Ιδρυµάτων

•
•

∆ΛΠ 31: Επενδύσεις σε Κοινοπραξίες
∆ΛΠ 32: Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίµηση

•
•
•
•

∆ΛΠ 33: Κέρδη ανά Μετοχή
∆ΛΠ 34: Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις
∆ΛΠ 36: Μείωση της Αξίας Στοιχείων του Ενεργητικού
∆ΛΠ 37: Προβλέψεις, Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις και Ενδιάµεσες
Απαιτήσεις

•
•
•

∆ΛΠ 38: Άυλα Στοιχεία του Ενεργητικού
∆ΛΠ 40: Επενδύσεις σε Ακίνητα
∆ΛΠ 41: Γεωργία

Τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης είναι:
•
•
•
•
•

∆ΠΧΠ 1: Πρώτη Εφαρµογή των ∆ΠΧΠ
∆ΠΧΠ 2: Πληρωµές Βασιζόµενες σε Συµµετοχικούς Τίτλους
∆ΠΧΠ 3: Ενοποιήσεις Επιχειρήσεων
∆ΠΧΠ 4: Ασφαλιστικές Συµβάσεις
∆ΠΧΠ 5: Πάγια Στοιχεία του Ενεργητικού Κατεχόµενα προς Πώληση
και ∆ιακοπείσες ∆ραστηριότητες

•

∆ΠΧΠ 6: Έρευνα και Αξιολόγηση Ορυκτών Πόρων

•

∆ΠΧΠ 7: Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις

9

Πρώτη Εφαρµογή
Πληροφόρησης:

των

∆ιεθνών

Προτύπων

Χρηµατοοικονοµικής

Σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία 1606/2002 και βάσει του Νόµου
3229/2004 (όπως τροποποιήθηκε από τον Νόµο 3301/2004), οι ελληνικές
εταιρείες που είναι εισηγµένες σε οποιοδήποτε Χρηµατιστήριο Αξιών (στην
ηµεδαπή ή στην αλλοδαπή) υποχρεούνται να συντάσσουν τις καταστατικές
οικονοµικές καταστάσεις τους (απλές και ενοποιηµένες) από τη χρήση που
αρχίζει την 1 Ιανουαρίου 2005 και εφεξής σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι το πρότυπο που πλαισιώνει τις ανταµοιβές των
διοικητικών στελεχών είναι το ∆ΛΠ 24: Γνωστοποιήσεις Συνδεδεµένων Μερών
και όχι το ∆ΛΠ 19: Παροχές σε Εργαζόµενους. Επίσης, στο ∆ΠΧΠ 2
πλαισιώνονται οι αµοιβές των στελεχών µε stock options πρακτική η οποία
όπως θα δούµε παρακάτω είναι πολύ δηµοφιλής στις µέρες µας.

2.3 ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΝΤΑΜΟΙΒΩΝ ΤΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 15 ετών, υπήρξε µια σηµαντική αλλαγή στον
τρόπο µε τον οποίο τα διευθυντικά στελέχη, ιδιαίτερα οι ∆ιευθύνοντες
σύµβουλοι (CEOs), ανταµείβονται. Για πολλά στελέχη, οι ετήσιες συνολικές
ανταµοιβές σε δικαιώµατα µετοχών (stock-options) είναι τώρα µεγαλύτερες
από τις ανταµοιβές σε µετρητά (µισθός και µπόνους). Οι ετήσιες µεταβολές
στον πλούτο των στελεχών από αναπροσαρµογές της αξίας των δικαιωµάτων
αυτών υποσκελίζουν εντελώς την αποζηµίωση σε µετρητά που παίρνουν τα
στελέχη και παρέχουν µια ουσιαστική ευαισθησία στη σχέση ανταµοιβής και
απόδοσης. Όλα αυτά είναι µια δραµατική αλλαγή από τις αρχές της δεκαετίας
του 1980, όταν η µέση χορήγηση σε stock-option στα κορυφαία στελέχη ήταν
µηδενική.
Υπήρξε µεγάλη αύξηση του επιπέδου των αµοιβών ∆Σ από το 1980, και η
αύξηση αυτή υπαγορεύθηκε από τη δραµατική αύξηση των χορηγήσεων σε
stock options κατά τη διάρκεια αυτής τις περιόδου (Hall και Liebman, 1998).
Αν και ο µισθός και τα µπόνους σχεδόν είχαν διπλασιαστεί µε βάση τον
πληθωρισµό αυτής της περιόδου, η µέση τιµή των χορηγήσεων σε stockoption αυξήθηκε κατά 683 τοις εκατό. Το ποσοστό αύξησης της µέσης τιµής
δεν µπορεί να υπολογιστεί, επειδή η µέση τιµή των stock-options το 1980
ήταν µηδενική. Ο µέσος ∆ιευθύνων Σύµβουλος δεν λάµβανε ανταµοιβές σε
δικαιώµατα προαίρεσης έως το 1985. Σήµερα, σχεδόν όλα τα κορυφαία
στελέχη των µεγάλων επιχειρήσεων λαµβάνουν δικαιώµατα προαίρεσης
αγοράς µετοχών, και η µέση ανταµοιβή σε τέτοια δικαιώµατα είναι τώρα
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µεγαλύτερη για τα περισσότερα υψηλόβαθµα στελέχη από µισθό και
µπόνους µαζί.
Η προσαρµοσµένη µε βάση τον πληθωρισµό ανάπτυξη των ανταµοιβών των
διευθυντικών στελεχών από το 1980 όπως και να µετρηθεί, είτε στενά (οι
ανταµοιβές σε µετρητά αυξήθηκαν µε ετήσιο ρυθµό 5 τοις εκατό ανά έτος) είτε
σε γενικές γραµµές (µετρητά, συν ανταµοιβές σε δικαιώµατα αυξήθηκε σχεδόν
κατά 9 τοις εκατό ανά έτος) είτε σε πολύ µεγάλο βαθµό (συνολική
αποζηµίωση, συµπεριλαµβανοµένων των δικαιωµάτων και των κερδών από
την αποτίµηση αυτών των δικαιωµάτων, αυξήθηκε σε 11,5 τοις εκατό ανά
έτος), µπορεί να πει κάποιος ότι αυξήθηκε υπέρογκα σε σχέση µε άλλες
οµάδες επαγγελµατιών. Οι µόνοι εργαζόµενοι που φαίνεται να είχαν την
ταχύτερη αύξηση της ανταµοιβής τους ήταν οι άλλοι µεγάλοι "superstars." Η
ετήσια αµοιβή των παικτών του επαγγελµατικού µπέιζµπολ αυξήθηκε κατά 9,8
εκατοστιαίες µονάδες ετησίως, και των παικτών του επαγγελµατικού µπάσκετ
από 13,9 τοις εκατό το χρόνο.
Μπορεί να λεχθεί ότι η ανταµοιβή των στελεχών που συνδέεται µε τις µετοχές
της εταιρείας εκτελεί δύο ρόλους. Πρώτον , συµβάλλει στο να
ευθυγραµµισθούν τα κίνητρα των εκτελεστικών στελεχών µε τα συµφέροντα
των µετόχων. ∆εύτερον, συχνά επιτρέπει στην εταιρεία να αποζηµιώνει τα
στελέχη της µε ένα τρόπο που είναι πιο συµφέρων από φορολογική άποψη,
από την καταβολή µισθών και µπόνους σε αυτούς. Αυτό ισχύει διότι υπάρχει
σε όλες τις οικονοµίες του κόσµου διαφορετική φορολογική αντιµετώπιση των
µισθών και των εισοδηµάτων από µετοχές.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
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3.1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ένας πολύ σηµαντικός παράγοντας για την άνθηση των επενδύσεων µιας
χώρας είναι η προστασία των δικαιωµάτων των επενδυτών από τον
νοµοθετικό πλαίσιο της χώρας αυτής και η σωστή λειτουργία της εταιρικής
διακυβέρνησης των εταιρειών που οι µετοχές τους συναλλάσσονται διεθνώς.
Σύµφωνα µε µελέτες που έγιναν στην Αµερική και συγκεκριµένα στα
πανεπιστήµια του HARVARD και του CHICAGO η χώρα µας συγκαταλέγεται
ανάµεσα στις χειρότερες σε θέµατα που αφορούν την χαλαρότητα της
προστασίας των επενδυτών. Πιο συγκεκριµένα σε µια έρευνα που έγινε
ανάµεσα σε 49 χώρες για τον βαθµό προστασίας της µειοψηφίας των
επενδυτών απέναντι στους µεγαλοεπενδυτές και στους Managers, σε µια
κλίµακα από 0 έως 6 η Ελλάδα βαθµολογήθηκε µε 2. Στην ίδια έρευνα χώρες
όπως το Πακιστάν και η Νότια Αφρική βαθµολογήθηκαν µε 5. Επίσης, σε µια
δεύτερη κλίµακα που δείχνει το πόσο χαλαρή είναι η εφαρµογή των νόµων
προστασίας των επενδυτών η χώρα µας πήρε βαθµό 6,8 στα 10 ο οποίος
είναι ο χαµηλότερος ανάµεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τέλος, η Ελλάδα πήρε την πρώτη θέση ανάµεσα σε 31 χώρες στη
χρησιµοποίηση τεχνικών χειραγώγησης των λογιστικών καταστάσεων
γεγονός που µειώνει την αξιοπιστία της πληροφόρησης που παρέχουν οι
ελληνικές εταιρείες και εποµένως την ανταγωνιστικότητά τους στην εξεύρεση
επενδυτικών κεφαλαίων.
Η ελληνική νοµοθεσία έχει ένα µοναδικό χαρακτηριστικό το οποίο επιτρέπει
στα διοικητικά στελέχη να επωφελούνται σε βάρος των µετόχων της εταιρείας.
Αυτό είναι η διαφορετική µεταχείριση των εισοδηµάτων από αµοιβές ( µισθούς
και µπόνους) και των εισοδηµάτων από µερίσµατα. Στην πρώτη περίπτωση
αυτοί οι µισθοί σε µετρητά που λαµβάνουν τα στελέχη λαµβάνονται υπόψη ως
έξοδα της εταιρείας τα οποία εκπίπτουν κανονικά για την εταιρεία και
φορολογούνται ως προσωπικό εισόδηµα σύµφωνα µε τις φορολογικές
κλίµακες του υπουργείου οικονοµικών για φυσικά πρόσωπα. Στη δεύτερη
περίπτωση όµως η διανοµή µερισµάτων δεν εκπίπτει από την εταιρεία και τα
στελέχη δεν έχουν καµία φορολογική υποχρέωση γι αυτά τα εισοδήµατα. Με
αυτόν τον τρόπο µπορούµε να πούµε ότι τα στελέχη µεταφέρουν τα
φορολογικά τους βάρη στην εταιρεία και συνεπώς στους µετόχους της.
Βέβαια σε αυτή την περίπτωση όταν τα στελέχη είναι και µέτοχοι της εταιρείας
τότε επιβαρύνονται και αυτοί από αυτή την ‘µεταφορά φόρων’.
Σε αντίθεση µε αυτή την πρακτική στη ελληνική πραγµατικότητα, σύµφωνα µε
τα ∆ΠΧΠ η ανταµοιβή των διευθυντικών στελεχών πρέπει να αντιµετωπίζετε
µόνο ως έξοδο. Επίσης, σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ δεν προβλέπεται ενδελεχής
δηµοσιοποίηση των ανταµοιβών των στελεχών εκτός από τα δικαιώµατα σε
µετοχές που λαµβάνουν. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα λεπτό σηµείο στο αν τα
στελέχη συνεχίσουν την παλιά πρακτική τους χωρίς να είναι ορατή στους
µετόχους και σε αυτό προσπαθούµε να απαντήσουµε στο κεφάλαιο 4 µε την
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µελέτη των οικονοµικών καταστάσεων
µερικών από τις πιο µεγάλες
εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών.

3.2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Σε αυτό το σηµείο θα παρουσιάσουµε µια εικόνα για τις ελληνικές επιχειρήσεις
µε βάση την ποιότητα της εταιρικής τους διακυβέρνησης. Σύµφωνα µε µια
έρευνα τα επίπεδα της εταιρικής διακυβέρνησης χωρίστηκαν σε τρία. Το
πρώτο είναι οι εθνικοί νόµοι, το δεύτερο οι κοινές πρακτικές σε εθνικό επίπεδο
και το τρίτο οι κοινές πρακτικές σε διεθνές επίπεδο. Επίσης σε αυτή την
έρευνα χρησιµοποιήθηκαν 47 µεταβλητές που καθορίζουν την ποιότητα της
εταιρικής διακυβέρνησης των εταιρειών, οι οποίες προέρχονται κυρίως από
τις ετήσιες δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις των εισηγµένων εταιρειών.
Στα αποτελέσµατα φαίνεται ότι στο πρώτο επίπεδο ικανοποιητικό βαθµό είχε
το 65.5% των εταιρειών. Βέβαια όταν αλλάζουµε επίπεδα και πάµε στο
δεύτερο και στο τρίτο τα οποία δεν ενέχουν κάποιο υποχρεωτικό χαρακτήρα
τα ποσοστά πέφτουν στο 43,2% για το δεύτερο επίπεδο και στο 24.3% για το
τρίτο. Έτσι σε γενικές γραµµές ο βαθµός για τις ελληνικές επιχειρήσεις σε
σχέση µε την εταιρική τους διακυβέρνηση είναι 44.3%.
Τα παραπάνω µας δείχνουν ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις ακόµα δεν έχουν
πειστεί για την αναγκαιότητα της εφαρµογής των πρακτικών της εταιρικής
διακυβέρνησης και την θεωρούν ακόµα ως ένα ‘αναγκαίο κακό’. Πρέπει να
σηµειωθεί εδώ ότι αυτά τα αποτελέσµατα µπορεί να προέρχονται από τον
διαφορετικό χαρακτήρα που έχουν οι ελληνικές επιχειρήσεις σε σχέση µε τις
ξένες.
Παραπέρα, εµπειρικά στοιχεία της έρευνας µας δείχνουν ότι η εταιρικής
διακυβέρνηση είναι πιο διαδεδοµένη στις µεγάλες εταιρείες από ότι στις
µικρότερες. Έτσι τα ποσοστά διακυβέρνησης στους δείκτες FTSE/ASE 20,
FTSE/ASE 40, FTSE/ASE 80 είναι 55.8%,45.1% και 42.8% αντίστοιχα.
Τέλος, ένα ακόµα συµπέρασµα αναδύεται από αυτή την έρευνα. Αυτό είναι ότι
οι ελληνικές επιχειρήσεις είναι διστακτικές στο να δηµοσιεύουν τις πολιτικές
διακυβέρνησής τους. Η µη-διαφάνεια αυτή κυµαίνεται από 16.3% σε εθνικό
επίπεδο έως 53.2% σε διεθνές επίπεδο. Επίσης λιγότερο από το ένα τρίτο, το
27,7%, των εταιρειών συµπεριλαµβάνουν στα ετήσια οικονοµικά τους στοιχεία
τις πρακτικές διακυβέρνησης που ακολουθούν.
Σύµφωνα µε όλα αυτά µπορεί να λεχθεί ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις δεν
βρίσκονται σε καλό επίπεδο εταιρικής διακυβέρνησης διότι ακόµα και η µη
δηµοσίευση της εταιρικής διακυβέρνησης είναι κακή διακυβέρνηση.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 – ΕΜΠΕΙΡΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
ΑΠΟ 15 ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2005-2006
ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ– ΣΧΟΛΙΑ
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4.1. ALUMIL
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4.1.1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
H Alumil, µε 25 χρόνια ιστορίας πλέον, αποτελεί έναν από τους µεγαλύτερους
και περισσότερο προηγµένους τεχνολογικά βιοµηχανικούς Οµίλους στον
τοµέα της έρευνας, ανάπτυξης και παραγωγής προϊόντων διέλασης
αλουµινίου.
Η Alumil παράγει µέσω του δικτύου διανοµής της:
•

•

•
•
•
•

συστήµατα αλουµινίου για όλες τις γνωστές αρχιτεκτονικές εφαρµογές
(πόρτες, παράθυρα, προσόψεις, αίθρια, κ.λπ.), σχεδιασµένα,
εξελιγµένα και δοκιµασµένα από το Τµήµα Έρευνας και Ανάπτυξης της
εταιρίας και πιστοποιηµένα από τα εγκυρότερα ∆ιεθνή Ινστιτούτα (IFT
Rosenheim, κ.α.)
βιοµηχανικά προφίλ ειδικών προδιαγραφών (για την
αυτοκινητοβιοµηχανία, τη ναυπηγική και άλλες χρήσεις) και προσφέρει
εξειδικευµένες λύσεις σε πολλούς τοµείς.
εσωτερικές θύρες, θύρες ασφαλείας και πυρασφάλειας
εξαρτήµατα για προφίλ αλουµινίου
σύνθετα φύλλα αλουµινίου (composite panels), τα λεγόµενα j-bond
πολυκαρβονικά φύλλα

4.1.2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2005
Για το έτος 2005 έχουν καταβληθεί αµοιβές ποσού ύψους Ευρώ 200 χιλ.
σε 3 µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου από την διάθεση κερδών της
προηγούµενης χρήσης που εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των
Μετόχων
Επίσης σε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της θυγατρικής Εταιρίας
«ΑΛΟΥΚΟΜ Α.Ε.» έχουν καταβληθεί αµοιβές ποσού ύψους Ευρώ 108 χιλ.
από την διάθεση κερδών της προηγούµενης χρήσης, σε µέλος του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου της θυγατρικής Εταιρίας «ΜΕΤΡΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Α.Ε.»
έχουν καταβληθεί αµοιβές ποσού ύψους Ευρώ 54,6 χιλ. περίπου για
υπηρεσίες που παρείχε λόγω έµµισθης σχέσης εργασίας και σε µέλη του
∆ιοικητικού Συµβουλίου της θυγατρικής Εταιρίας «ΑΛΟΥΣΥΣ Α.Ε.» έχουν
καταβληθεί αµοιβές ποσού ύψους Ευρώ 35,7 χιλ. που έχουν εγκριθεί από τις
Γενικές Συνελεύσεις των Εταιριών.
Παρακάτω παρατίθεται ο πίνακας αναπροσαρµογών των αποτελεσµάτων
του 2005 της εταιρείας σύµφωνα µε την πρώτη εφαρµογή των ∆ιεθνών
Λογιστικών Προτύπων.
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Στον παραπάνω πίνακα διακρίνονται τα ποσά που αναπροσαρµόζονται
και αφαιρούνται από τα τελικά αποτελέσµατα, από τις καταστάσεις του οµίλου
και της εταιρείας αντίστοιχα, όπως ορίζουν τα ∆.Λ.Π.
Όπως προαναφέρθηκε οι αµοιβές των στελεχών της ALUMIL
προέρχονταν από τη διάθεση κερδών της προηγούµενης χρονιάς γεγονός
που απαγορεύεται από το 2005 και έπειτα.
Έτσι ορθώς η διοίκηση της εταιρείας στις αναπροσαρµογές των
οικονοµικών καταστάσεων της τα µεταχειρίζεται µε τον συγκεκριµένο τρόπο.
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4.1.3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006
Κατά την διάρκεια της χρήσεως που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2006
καταβλήθηκαν σε 2 εκτελεστικά µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της
Μητρικής Εταιρίας µικτές αποδοχές ύψους Ευρώ 63,9 χιλ. περίπου
(31.12.2005: Ευρώ 61,2 χιλ. περίπου) για υπηρεσίες που παρείχαν λόγω
έµµισθης σχέσης εργασίας και αµοιβή ύψους Ευρώ 6 χιλ. σε έναν µηεκτελεστικό ∆ιοικητικό Σύµβουλο αποκλειστικά για την συµµετοχή του στις
τακτικές συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (31.12.2005: Ευρώ 4,5
χιλ.). Επίσης σε 3 µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Μητρικής Εταιρίας
έχουν καταβληθεί αµοιβές ποσού ύψους Ευρώ 200 χιλ. από την διάθεση
κερδών της προηγούµενης χρήσης (31.12.2005: Ευρώ 200 χιλ.) που
εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων και σε µέλη του
∆ιοικητικού Συµβουλίου της θυγατρικής Εταιρίας «ΑΛΟΥΚΟΜ Α.Ε.» έχουν
καταβληθεί αµοιβές ποσού ύψους Ευρώ 108 χιλ. (31.12.2005: Ευρώ 108 χιλ.)
από την διάθεση κερδών της προηγούµενης χρήσης.
Επίσης ο Όµιλος και η Εταιρία κατέβαλλε σε διευθυντικά στελέχη µικτές
αποδοχές και αµοιβές ύψους € 698,7 χιλ. περίπου και € 206,8 χιλ. περίπου
αντίστοιχα.
Τέλος αναφέρεται ότι στην σχηµατισθείσα πρόβλεψη για αποζηµίωση
προσωπικού του Οµίλου περιλαµβάνεται ποσό ύψους € 53,3 χιλ. περίπου
που αφορά τα εκτελεστικά µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Μητρικής
Εταιρίας και τα ∆ιευθυντικά Στελέχη του Οµίλου.
Όπως αναφέρεται παραπάνω και για το έτος 2006 οι αµοιβές των στελεχών
προέρχονται από τη διάθεση κερδών της προηγούµενης χρονιάς. Όµως στον
πίνακα που ακολουθεί φαίνεται η ενσωµάτωσή τους στα έξοδα διοικητικής
λειτουργίας, κάτι το οποίο συµφωνεί µε τα ∆.Λ.Π.
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4.2 ALPHA BANK
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4.2.1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Ο Όµιλος Alpha Bank

Κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2005 συνεχίσθηκε η κερδοφόρος πορεία του
Οµίλου και αξιοποιήθηκαν οι δυνατότητές του έτσι ώστε να αυξηθούν
σηµαντικά τα έσοδά του µε το κόστος λειτουργίας να παραµένει σταθερό.
Παράλληλα, συνεχίσθηκε µε επιτυχία η στρατηγική του Οµίλου για την ταχεία
επέκταση των εργασιών και στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Έτσι,
την 31.12.2005 είχε διεθνή παρουσία σε οκτώ χώρες.
Οργανωτικές αλλαγές
Στο πλαίσιο της συνεχούς αναδιοργανώσεώς του, ο Όµιλος προχώρησε:
• σε διαχωρισµό των καθηκόντων του Προέδρου από αυτά του ∆ιευθύνοντος
Συµβούλου,
πρωτοπορώντας έτσι στο θέµα της εταιρικής διακυβερνήσεως,
• σε ενίσχυση της µονάδας κανονιστικής συµµορφώσεως για την αρτιότερη
εφαρµογή των
κανόνων τραπεζικής εποπτείας και των άλλων εποπτικών αρχών,
• σε επιπλέον οργανωτικές και λειτουργικές αλλαγές, καθώς και σε επενδύσεις
στην
τεχνολογία και τα νέα συστήµατα, προκειµένου να ανταποκριθεί στις
αυξανόµενες
απαιτήσεις της αγοράς,
• στον εκσυγχρονισµό της οργανωτικής δοµής και στον λειτουργικό
ανασχεδιασµό των
Καταστηµάτων,
• στην εντατικοποίηση της προσπάθειας για σηµαντική ενίσχυση των µεριδίων
στον τοµέα των
ιδιωτών και των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.
Η επιτυχής και κερδοφόρος πορεία του οµίλου συνεχίσθηκε και στη χρήση
2006 µε την αύξηση στα καθαρά κέρδη, χωρίς την έκτακτη φορολόγηση
αποθεµατικών, να διαµορφώνεται σε 24,6%.
Η ισχυρή κερδοφορία οφείλεται στην επιτυχηµένη προώθηση των προϊόντων
στην αγορά των ιδιωτών και των µικρών επιχειρήσεων και στην ταχεία
ανάπτυξη των εργασιών στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
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4.2.2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2005
Σε αυτό το σηµείο παρατίθεται ο πίνακας αναπροσαρµογής των
αποτελεσµάτων χρήσεως που διενήργησε η τράπεζα µε βάση τις οδηγίες των
νέων λογιστικών προτύπων.

Όπως φαίνεται στον πίνακα η τράπεζα ακολούθησε τις οδηγίες των νέων
προτύπων και αναγνώρισε ως έξοδο τις αµοιβές του ∆.Σ. της, και συνέχισε
να καταχωρεί αυτά τα έξοδα µε αυτό τον τρόπο και στις επόµενες χρονιές
όπως φαίνεται στις ακόλουθες παραγράφους.
Οι αµοιβές των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, οι οποίες επιβάρυναν τα
αποτελέσµατα της χρήσεως 2005, ανέρχονται σε € 3.110 (31.12.2004: €
1.524). Η αύξησή τους οφείλεται, κυρίως, στις αλλαγές που επήλθαν στο
∆ιοικητικό Συµβούλιο, από 23.2.2005.
α) H Γενική Συνέλευση των µετόχων της Τραπέζης της 11ης Απριλίου 2000
ενέκρινε για την πενταετία 2000–2004 τη διάθεση, σε ανώτερα στελέχη της
Τραπέζης και του Οµίλου της, µε κριτήριο την αποδοτικότητά τους,
δικαιωµάτων προαιρέσεως (stock options) επί µετοχών µέχρι συνολικού
αριθµού 0,5 % επί του ευρισκοµένου σε κυκλοφορία αριθµού µετοχών µε τιµή
εξάσκησης (exercise price) την ονοµαστική αξία της µετοχής. Στην περίπτωση
µεταβολής της ονοµαστικής αξίας της µετοχής ή του αριθµού των
ευρισκοµένων σε κυκλοφορία µετοχών, µετά την ηµεροµηνία εκχώρησης των
δικαιωµάτων προαιρέσεως, αναπροσαρµόζεται ο αριθµός των εκχωρηθέντων
δικαιωµάτων προκειµένου να µην µεταβληθεί η εύλογη αξία τους. Η εξάσκησή
τους γίνεται µετά την παρέλευση τριετίας από την ηµεροµηνία χορηγήσεώς
τους και η Τράπεζα δεν έχει υποχρέωση να επαναγοράσει ή να διακανονίσει
χρηµατικώς τα εν λόγω δικαιώµατα.
Οι µεταβολές στον αριθµό των υφισταµένων δικαιωµάτων προαιρέσεως και
στη µεσοσταθµική τιµή εξασκήσεως, αφού αναπροσαρµοστούν µε βάση τις
αυξήσεις του µετοχικού κεφαλαίου που αποφάσισαν οι Τακτικές Γενικές
Συνελεύσεις της 30ης Μαρτίου 2004 και της 19ης Απριλίου 2005, έχουν ως
εξής:
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Ο αριθµός των υφισταµένων δικαιωµάτων προαιρέσεως κατά την 31η
∆εκεµβρίου 2005 είναι 523.222 (31 ∆εκεµβρίου 2004: 557.431) µε
εναποµένουσα µέση σταθµική διάρκεια 17 µήνες (31 ∆εκεµβρίου 2004: 29
µήνες) και τιµή εξάσκησης € 5 (31 ∆εκεµβρίου 2004: € 5).
Η εύλογη αξία ανά δικαίωµα υπολογίστηκε χρησιµοποιώντας το µοντέλο
αποτίµησης Black & Scholes. Οι σηµαντικές µεταβλητές που υπεισέρχονται
στο µοντέλο είναι η τιµή µετοχής, η τιµή εξάσκησης, η µερισµατική απόδοση,
το επιτόκιο προεξόφλησης και η µεταβλητότητα της τιµής της µετοχής
(volatility). Η µεταβλητότητα, ήτοι η τυπική απόκλιση των αναµενόµενων
µεταβολών της τιµής της µετοχής, υπολογίζεται βάσει στατιστικής ανάλυσης
των ηµερήσιων τιµών της µετοχής των τελευταίων 12 µηνών
β) Η Γενική Συνέλευση των µετόχων της Τραπέζης της 24ης Μαΐου 2005
ενέκρινε πρόγραµµα διαθέσεως δικαιωµάτων προαιρέσεως σε ανώτερα
στελέχη της Τραπέζης και του Οµίλου της. Η διάρκεια του προγράµµατος είναι
πενταετής µε λήξη τον ∆εκέµβριο του 2009. Στα πλαίσια του προγράµµατος, η
Τράπεζα θα εκδίδει, κατόπιν ενασκήσεως των δικαιωµάτων προαιρέσεως,
νέες µετοχές υπέρ των ληπτών, συνολικού αριθµού µη υπερβαίνοντος το 1%
του αριθµού µετοχών της Τραπέζης. Οι λήπτες θα αποκτούν τις, κατ’
ενάσκηση των δικαιωµάτων προαιρέσεως, εκδιδόµενες νέες µετοχές της
Τραπέζης σε τιµή διαθέσεως η οποία, κατά το χρόνο ενασκήσεως, θα
κυµαίνεται από την ονοµαστική αξία αυτών έως το 80% της χρηµατιστηριακής
τιµής.

4.2.3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006
Οι αµοιβές των µελών των ∆ιοικητικών Συµβουλίων και των Εντεταλµένων
Γενικών ∆ιευθυντών των εταιριών του Οµίλου, οι οποίες επιβάρυναν τα
αποτελέσµατα της χρήσεως 2006, ανέρχονται σε € 11.298 (31.12.2005: €
8.310). Η αύξησή τους οφείλεται, κυρίως, στις αλλαγές που επήλθαν στη
∆ιοίκηση της Τραπέζης, από 22.2.2005 και την τοποθέτηση από 16.5.2006
δύο νέων Εντεταλµένων Γενικών ∆ιευθυντών.

Χορήγηση δικαιωµάτων προαιρέσεως, επί µετοχών της Τραπέζης, στο
προσωπικό του Οµίλου
α. H Γενική Συνέλευση των µετόχων της Τραπέζης της 11ης Απριλίου 2000
ενέκρινε για την πενταετία 2000–2004 τη διάθεση, σε ανώτερα στελέχη της
Τραπέζης και του Οµίλου της, µε κριτήριο την αποδοτικότητά τους,
δικαιωµάτων προαιρέσεως (stock options) επί µετοχών µέχρι συνολικού
αριθµού 0,5 % επί του ευρισκοµένου σε κυκλοφορία αριθµού µετοχών µε τιµή
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εξάσκησης (exercise price) την ονοµαστική αξία της µετοχής. Στην περίπτωση
µεταβολής της ονοµαστικής αξίας της µετοχής ή του αριθµού των
ευρισκοµένων σε κυκλοφορία µετοχών, µετά την ηµεροµηνία εκχώρησης των
δικαιωµάτων προαιρέσεως, αναπροσαρµόζεται ο αριθµός των εκχωρηθέντων
δικαιωµάτων προκειµένου να µην µεταβληθεί η εύλογη αξία τους. Η εξάσκησή
τους γίνεται µετά την παρέλευση τριετίας από την ηµεροµηνία χορηγήσεώς
τους και η Τράπεζα δεν έχει υποχρέωση να επαναγοράσει ή να διακανονίσει
χρηµατικώς τα εν λόγω δικαιώµατα.
β. Η Γενική Συνέλευση των µετόχων της Τραπέζης της 24ης Μαΐου 2005
ενέκρινε νέο πρόγραµµα διαθέσεως δικαιωµάτων προαιρέσεως σε ανώτερα
στελέχη της Τραπέζης και του Οµίλου της. Η διάρκεια του προγράµµατος είναι
πενταετής µε λήξη τον ∆εκέµβριο του 2009. Στα πλαίσια του προγράµµατος, η
Τράπεζα θα εκδίδει, κατόπιν ενασκήσεως των δικαιωµάτων προαιρέσεως,
νέες µετοχές υπέρ των ληπτών, συνολικού αριθµού µη υπερβαίνοντος το 1%
του αριθµού µετοχών της Τραπέζης. Οι λήπτες θα αποκτούν τις, κατ’
ενάσκηση των δικαιωµάτων προαιρέσεως, εκδιδόµενες νέες µετοχές της
Τραπέζης σε τιµή διαθέσεως η οποία, κατά το χρόνο ενασκήσεως, θα
κυµαίνεται από την ονοµαστική αξία αυτών έως το 80% της χρηµατιστηριακής
τιµής. Οι µεταβολές στον αριθµό των υφισταµένων δικαιωµάτων προαιρέσεως
και στη µεσοσταθµική τιµή εξασκήσεως, αφού αναπροσαρµοστούν µε βάση:
ι. τις αυξήσεις του µετοχικού κεφαλαίου που αποφάσισαν οι Τακτικές Γενικές
Συνελεύσεις της 30ης Μαρτίου 2004, της 19ης Απριλίου 2005 και 18ης
Απριλίου 2006 και
ιι. την εξάσκηση των δικαιωµάτων προαιρέσεως την 1η ∆εκεµβρίου 2006
έχουν ως εξής:

Ο αριθµός των υφισταµένων δικαιωµάτων προαιρέσεως κατά την 31η
∆εκεµβρίου 2006 είναι 903.824 (31 ∆εκεµβρίου 2005: 523.222) µε
εναποµένουσα µέση σταθµική διάρκεια 18 µήνες (31 ∆εκεµβρίου 2005: 17
µήνες) και τιµή εξάσκησης € 3,90 (31 ∆εκεµβρίου 2005: € 5).
Η εύλογη αξία ανά δικαίωµα υπολογίστηκε χρησιµοποιώντας το µοντέλο
αποτίµησης Black & Scholes. Οι σηµαντικές µεταβλητές που υπεισέρχονται
στο µοντέλο είναι η τιµή µετοχής, η τιµή εξάσκησης, η µερισµατική απόδοση,
το επιτόκιο προεξόφλησης και η µεταβλητότητα της τιµής της µετοχής
(volatility). Η µεταβλητότητα, ήτοι η τυπική απόκλιση των αναµενόµενων
µεταβολών της 77 τιµής της µετοχής, υπολογίζεται βάσει στατιστικής
ανάλυσης των ηµερήσιων τιµών της µετοχής των τελευταίων 12 µηνών.
γ. Με τη δεύτερη, εξ αναβολής, Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των
Μετόχων της Alpha Bank που πραγµατοποιήθηκε την 6.6.2006 εγκρίθηκε η
θέσπιση νέου πενταετούς προγράµµατος διαθέσεως δικαιωµάτων
προαιρέσεως σε στελέχη της Τραπέζης και συνδεδεµένων µεθ’ αυτής
εταιριών, που διαφέρει κατά τα εξής κύρια σηµεία από το ισχύον:
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i. ο µέγιστος αριθµός δικαιωµάτων που µπορεί να εγκριθεί θα αντιστοιχεί στο
5% του εκάστοτε εν κυκλοφορία αριθµού µετοχών της Τραπέζης.
ii. οι δικαιούχοι είναι εκτελεστικά µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου,
διευθυντικά και λοιπά στελέχη της Τραπέζης και των συνδεδεµένων µεθ’
αυτής εταιριών µε την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 κ.ν. 2190/1920.
iii. η τιµή διαθέσεως ισοδυναµεί στο 90% τιµής που εµπίπτει εντός του εύρους
τιµών που οριοθετείται µεταξύ της µέσης χρηµατιστηριακής τιµής της µετοχής
της Τραπέζης κατά το µήνα ∆εκέµβριο και της αντιστοίχου κατά το
ηµερολογιακό µήνα που προηγείται, της αποφάσεως του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου περί χορηγήσεως δικαιωµάτων προαιρέσεως.
iv. ο χρόνος ενασκήσεως διαφοροποιείται εις το ότι ήδη µετά την παρέλευση
ενός έτους από την ηµεροµηνία χορηγήσεως των δικαιωµάτων και εφ’ εξής
κάθε χρόνο από τα επόµενα δύο έτη, δύναται να ενασκεί ο δικαιούχος έως και
το 1/3 των συνολικά αναλογούντων σε αυτόν δικαιώµατα προαιρέσεως. Υπό
προϋποθέσεις, δύναται να µεταθέσει την ηµεροµηνία ενασκήσεως των
δικαιωµάτων προαιρέσεως διαδοχικά σε επόµενα έτη, αλλά όχι πέραν της
πενταετίας από την ηµεροµηνία χορηγήσεως.
Τέλος, εγκρίθηκε η τροποποίηση του υφισταµένου προγράµµατος, ούτως
ώστε η διάρκεια και οι δικαιούχοι να συµπίπτουν και στα δύο προγράµµατα.
Χορήγηση δικαιωµάτων προαιρέσεως, επί µετοχών της Τραπέζης, στο
προσωπικό
Η Τράπεζα επιβραβεύει ανώτερα στελέχη της και στελέχη του Οµίλου της, µε
κριτήριο την αποδοτικότητά τους, µε την χορήγηση δικαιωµάτων
προαιρέσεως επί µετοχών της.
Η εξάσκησή τους γίνεται µετά από την παρέλευση τριετίας από την
ηµεροµηνία χορηγήσεώς τους.
Η εύλογη αξία τους, που προσδιορίζεται κατά την ηµεροµηνία διάθεσης,
αναγνωρίζεται ως αµοιβή (έξοδο) προσωπικού µε αντίστοιχη αύξηση
αποθεµατικού της καθαρής θέσης, κατά την περίοδο µεταξύ διάθεσης και
εξάσκησης των εν λόγω δικαιωµάτων. Το ποσό που καταβάλλεται από τους
κατόχους των δικαιωµάτων κατά την εξάσκησή τους αυξάνει το µετοχικό
κεφάλαιο και το σχηµατισθέν αποθεµατικό από τα εξασκηθέντα δικαιώµατα
µεταφέρεται στο λογαριασµό
«∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο».
Στην περίπτωση της τράπεζας ALPHA µπορούµε να διακρίνουµε την εν µέρει
συµµόρφωση µε τους κανόνες των ∆.Λ.Χ.Π. Οι αµοιβές των στελεχών της
διοίκησης καταχωρούνται στα αποτελέσµατα χρήσης κανονικά όπως
προβλέπεται. Όµως διακρίνουµε ότι τα κύρια εισοδήµατα των στελεχών
προέρχονται από την έγκριση των δικαιωµάτων προαίρεσης τα οποία
αποτελούν µέρος προγράµµατος ανταµοιβής και σύµφωνα µε την τελευταία
παράγραφο αντιµετωπίζονται ως έξοδα αµοιβών προσωπικού σε
συγκεκριµένο λογαριασµό των καταστάσεων του οµίλου.
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4.3 ΒΑΡ∆ΑΣ Α.Ε.Β.Ε.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ
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4.3.1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Η Εταιρεία µε την επωνυµία «ΒΑΡ∆ΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ» προήλθε από τη συγχώνευση µε
απορρόφηση της εταιρείας «Α∆ΕΛΦΟΙ ΒΑΡ∆Α ΕΝ∆ΥΜΑΤΑ – ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την «ΒΑΡ∆ΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ», η οποία πραγµατοποιήθηκε το
1991 (Αριθµός Φ.Ε.Κ. 4908/23.12.1991).
Η Εταιρεία είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών µε αριθµό
µητρώου Α.Ε. 25353/06/Β/91/9. Η έδρα της Εταιρείας βρίσκεται στο ∆ήµο
Αθηναίων και τα γραφεία της στη Λεωφ. Μεσογείων 225, 115 25 Αθήνα, τηλ.
210-6794700.
Η διάρκεια της Εταιρείας σύµφωνα µε το Καταστατικό της, έχει ορισθεί για
ενενήντα (90) έτη, µε δυνατότητα παράτασης ύστερα από απόφαση της
Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρείας.
O σκοπός της Εταιρείας, ο οποίος τροποποιήθηκε την τελευταία χρήση (ΦΕΚ
7971/20-07-2005), σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Καταστατικού της, έχει ως
εξής:
1) Η εµπορία πάσης φύσεως ενδυµάτων, υφασµάτων, υποδηµατων και
γενικών ειδών ενδύσεως ή υποδήσεως.
2) Η κατασκευή των ανωτέρω ειδών σε ίδια εργαστήρια ή εργαστήρια
τρίτων (facon).
3) Η εισαγωγή στην Ελλάδα ή εξαγωγή στο εξωτερικό των ως ανω
ειδών.
4) Η αντιπροσώπευση Ελληνικών ή αλλοδαπών οίκων οι οποίοι
παράγουν ή εµπορεύονται παρόµοια ή συναφή προς το αντικείµενο της
Εταιρείας είδη.
5) Η έκδοση, εµπορία και διακίνηση στην Ελλάδα και το εξωτερικό
πάσης φύσεως εντύπων, βιβλίων και περιοδικών περιεχοµένου
συναφούς µε τις δραστηριότητες της Εταιρείας αλλά και του
γενικότερου ενδιαφέροντος εντύπων, βιβλίων και περιοδικών που
εξυπηρετούν την ευόδωση του σκοπού της Εταιρείας, καθώς και η
αντιπροσώπευση Ελληνικών ή αλλοδαπών εταιρειών που παράγουν ή
εµπορεύονται παρόµοια είδη.
6) Η ενέργεια κάθε πράξης που τείνει άµεσα ή έµεσα σε έναν από τους
ανωτέρω σκοπούς.
Για την πραγµάτωση του σκοπού της, η Εταιρεία µπορεί να συµµετέχει σε
επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού που επιδιώκουν τον ίδιο ή
παρεµφερή σκοπό.
Σήµερα, ο βασικός κλάδος στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία είναι ο
κλάδος ένδυσης. Σύµφωνα µε τη Στατιστική Ταξινόµηση των Κλάδων
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Οικονοµικής ∆ραστηριότητας (ΣΤΑΚΟ∆ 2003) της Ε.Σ.Υ.Ε. το αντικείµενο
δραστηριότητας, της ΒΑΡ∆ΑΣ Α.Ε.Β.Ε.Ε. εµπίπτει στον κλάδο Κωδ. 524.2
‘‘Λιανικό εµπόριο ενδυµάτων’’, στον κλάδο Κωδ. 182.2 ‘‘Κατασκευή άλλων
εξωτερικών ενδυµάτων’’ και στον κλάδο Κωδ. 514.2 ‘‘Χονδρικό εµπόριο
ενδυµάτων’’.

4.3.2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2005
Η Εταιρεία έγκαιρα προέβη στις απαραίτητες ενέργειες για τη µετάβαση από
τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα στα ∆.Π.Χ.Π., ενώ η εικόνα που προέκυψε
για την Εταιρεία µας συνεπεία της µετάβασης αυτής ήταν εµφανώς
βελτιωµένη.
Παρακάτω παρατίθεται ο πίνακας αναπροσαρµογών στα ∆.Λ.Χ.Π. της
εταιρείας

Η διαγραφή εξόδων πολυετούς απόσβεσης αφορά έξοδα τα οποία µε βάση τα
∆.Π.Χ.Π. µεταφέρονται στα Αποτελέσµατα καθώς και τις αποσβέσεις αυτών
Τα µέλη του ∆.Σ. της ΒΑΡ∆ΑΣ Α.Ε.Β.Ε.Ε. έλαβαν για τη συµµετοχή τους στο
∆.Σ., για τη τελευταία χρήση 01.01.2005 – 31.12.2005, συνολικές αµοιβές
ύψους € 150.000.
Από τα µέλη του ∆.Σ. της Εταιρείας οι κ.κ. Μιχαήλ Μούκας, Οικονοµικός
∆ιευθυντής, Ναταλία Βάρδα, Υπεύθυνη Marketing, και Τατιάνα Βάρδα,
Βοηθός Marketing συνδέονται µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας µε την
Εταιρεία. Οι ανωτέρω έλαβαν για την ιδιότητά τους αυτή κατά την τελευταία
χρήση 01.01.2005 –-31.12.2005, συνολικές αµοιβές € 256.937.
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Το σύνολο των µικτών αποδοχών των ∆ιευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας
που συνδέονται µε αυτήν µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας, πλην των αµοιβών
των µελών του ∆.Σ., για τη χρήση 01.01.2005 – 31.12.2005, ανήλθε σε €
386.149.
Στον παραπάνω πίνακα και στα σχόλια της διοίκησης φαίνεται ότι διενήργησε
τις αναπροσαρµογές που προβλέπουν τα ∆.Λ.Χ.Π. και λόγω αυτού βλέπουµε
µια διαγραφή από τα αποτελέσµατα κάποιων εξόδων στα όποια λογικά
συµπεριλαµβάνονται και οι αµοιβές των στελεχών.

4.3.3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006

Τα µέλη του ∆.Σ. της ΒΑΡ∆ΑΣ Α.Ε.Β.Ε.Ε. έλαβαν για τη συµµετοχή τους στο
∆.Σ., για τη τελευταία χρήση 01.01.2006 – 31.12.2006, συνολικές αµοιβές
ύψους € 150.000.
Από τα µέλη του ∆.Σ. της Εταιρείας οι κ.κ. Μιχαήλ Μούκας, Οικονοµικός
∆ιευθυντής, Ναταλία Βάρδα, Υπεύθυνη Marketing, και Τατιάνα Βάρδα,
Βοηθός Marketing συνδέονται µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας µε την
Εταιρεία. Οι ανωτέρω έλαβαν για την ιδιότητά τους αυτή κατά την τελευταία
χρήση 01.01.2006 –-31.12.2006, συνολικές αµοιβές € 265.182.
Το σύνολο των µικτών αποδοχών των ∆ιευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας
που συνδέονται µε αυτήν µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας, πλην των αµοιβών
των µελών του ∆.Σ., για τη χρήση 01.01.2006 – 31.12.2006, ανήλθε σε €
368.181.
Παρακάτω παρατίθεται η σηµείωση Νο7 των συνοπτικών οικονοµικών
στοιχείων της εταιρείας για το 2006

Βλέπουµε σε αυτό το σηµείο ότι για το έτος 2006 οι αµοιβές των στελεχών δεν
έχουν ενσωµατωθεί στα αποτελέσµατα χρήσεως αλλά έχουν απλά αναφερθεί
ως σηµείωση των οικονοµικών καταστάσεων γεγονός που δεν συµβαδίζει µε
τα διεθνή λογιστικά πρότυπα.
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4.4 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
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4.4.1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, µε τη µεγαλύτερη και ισχυρότερη παρουσία
στον Ελλαδικό χώρο, αλλά και µε το δυναµικό προφίλ της στη Νοτιοανατολική
Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο ηγείται του µεγαλύτερου και
ισχυρότερου Οµίλου χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών στην Ελλάδα.
Ιδρύθηκε το 1841 ως εµπορική τράπεζα και µέχρι την ίδρυση της Τράπεζας
της Ελλάδος το 1928 είχε το εκδοτικό προνόµιο. Εισήχθη στο Χρηµατιστήριο
Αξιών Αθηνών την ίδρυσή του το 1880, ενώ από τον Οκτώβριο του 1999, η
µετοχή της Τράπεζας διαπραγµατεύεται στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης .
Η ΕΤΕ είναι πιστωτικό ίδρυµα που λειτουργεί νόµιµα, υπαγόµενη στην
ελληνική και κοινοτική τραπεζική νοµοθεσία και ειδικότερα στον Ν.2076/92
όπως ισχύει σήµερα, που ως γνωστόν ενσωµάτωσε στο ελληνικό δίκαιο την
δεύτερη τραπεζική οδηγία 89/646/ΕΟΚ του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων.
Ο Όµιλος της ΕΤΕ προσφέρει ευρύ φάσµα χρηµατοοικονοµικών προϊόντων
και υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις συνεχώς µεταβαλλόµενες ανάγκες
επιχειρήσεων και ιδιωτών, όπως επενδυτικές εργασίες, χρηµατιστηριακές
συναλλαγές, ασφάλειες, διαχείριση στοιχείων ενεργητικού - παθητικού,
εργασίες χρηµατοδοτικής µίσθωσης (leasing), διαχείρισης επιχειρηµατικών
απαιτήσεων (factoring).

4.4.2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2005

Πρόγραµµα δικαιωµάτων προαίρεσης επί µετοχών (Stock Option): Την
22 Ιουνίου 2005, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας ενέκρινε
πρόγραµµα δικαιωµάτων προαίρεσης επί µετοχών προς τα εκτελεστικά µέλη
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, τα στελέχη της ∆ιοίκησης και τους εργαζοµένους
του Οµίλου. Το πρόγραµµα έχει διάρκεια 5 ετών και λήγει το 2010. Η εφάπαξ
ή τµηµατική χορήγηση των ανωτέρω δικαιωµάτων προαίρεσης τελεί υπό τη
διακριτική ευχέρεια των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Τράπεζας και
δύναται να πραγµατοποιηθεί σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή. Ο µέγιστος
αριθµός µετοχών που θα εκδοθεί βάσει αυτού του προγράµµατος ανέρχεται
σε 2,5 εκατ. Η τιµή εξάσκησης των δικαιωµάτων θα πρέπει να κυµαίνεται
εντός του εύρους των €4,50 και ποσοστού 70% της µέσης χρηµατιστηριακής
τιµής της περιόδου από 1 Ιανουαρίου της χρήσης στην οποία διατέθηκαν τα
δικαιώµατα µέχρι και την πρώτη ηµεροµηνία εξάσκησης τους. Οι λεπτοµέρειες
του προγράµµατος θα αποφασιστούν από τα µέλη του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου σε επόµενη ηµεροµηνία
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Συναλλαγές του Οµίλου µε τα µέλη των ∆ιοικητικού Συµβουλίου και της
∆ιοίκησης
Ο Όµιλος πραγµατοποίησε συναλλαγές µε τα µέλη του ∆ιοικητικού
Συµβουλίού και τους Γενικούς
∆ιευθυντές της Τράπεζας και µέλη της ∆ιοίκησης των θυγατρικών εταιρειών
του στα πλαίσια της συνήθους λειτουργικής δραστηριότητας. Κατάσταση µε τα
µέλη των ∆ιοικητικών Συµβουλίων παρατίθεται στην σηµείωση 1.
Συγκεκριµένα το ύψος των δανείων και των καταθέσεων ανήρχετο την 31
∆εκεµβρίου 2005 σε €1.510 χιλ.και €5.102 χιλ. αντίστοιχα. Οι εγγυητικές
επιστολές σε ισχύ ανέρχονταν σε €4 χιλ. Οι αµοιβές των µελών του
∆ιοικητικού Συµβουλίου της Τράπεζας και οι συνολικές απολαβές των µελών
της ∆ιοίκησης της Τράπεζας και των λοιπών εταιρειών του Οµίλου για τη
χρήση 2005 ανήλθαν σε €14.489 χιλ. (2004: 12.811). Στις συνολικές
απολαβές συµπεριλαµβάνονται µισθοί και λοιπές βραχυχρόνιες παροχές,
εισφορές σε προγράµµατα παροχών µετά την έξοδο από την υπηρεσία και
λοιπές µακροχρόνιες παροχές, αποζηµιώσεις εξόδου από την υπηρεσία και
απολαβές που βασίζονται στην αξία µετοχών.
Η Τράπεζα πραγµατοποίησε τραπεζικής φύσης συναλλαγές µε τα µέλη του
∆ιοικητικού Συµβουλίού και τους Γενικούς ∆ιευθυντές της Τράπεζας στα
πλαίσια της συνήθους λειτουργικής δραστηριότητας.
Κατάσταση µε τα µέλη των ∆ιοικητικών Συµβουλίων παρατίθεται στην
σηµείωση 1.Συγκεριµένα το ύψος των δανείων και των καταθέσεων ανήρχετο
την 31 ∆εκεµβρίου 2005 σε Ευρώ 628 897 και Ευρώ 4 390 262 αντίστοιχα.
Επίσης υπήρχαν σε ισχύ εγγυητικές επιστολές ύψους Ευρώ 2 310.
Αµοιβές µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου και Γενικών ∆ιευθυντών
Οι αµοιβές των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και Γενικών ∆ιευθυντών, οι
οποίες επιβάρυναν τα
αποτελέσµατα της χρήσης 2005 ανέρχονται σε Ευρώ 5 663.5 χιλ. περίπου
(2004:4 976.3). Οι αντίστοιχες συνεισφορές σε ταµεία ανήλθαν σε Ευρώ
909.6 χιλ. περίπου (2004: 811.2).
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4.4.3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006

Πρόγραµµα δικαιωµάτων προαίρεσης επί µετοχών (Stock Option):
Την 22 Ιουνίου 2005, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας
ενέκρινε πρόγραµµα δικαιωµάτων προαίρεσης επί µετοχών (το
«πρόγραµµα») προς τα εκτελεστικά µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, τα
στελέχη της ∆ιοίκησης και τους εργαζοµένους του Οµίλου. Το πρόγραµµα έχει
διάρκεια 5 ετών και λήγει το 2010. Η εφάπαξ ή τµηµατική χορήγηση των
ανωτέρω δικαιωµάτων προαίρεσης τελεί υπό τη διακριτική ευχέρεια των
µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Τράπεζας και δύναται να
πραγµατοποιηθεί σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή. Ο µέγιστος αριθµός
µετοχών που θα εκδοθεί βάσει αυτού του προγράµµατος ανέρχεται σε 3,5
εκατ. Η τιµή εξάσκησης των δικαιωµάτων θα πρέπει να κυµαίνεται εντός του
εύρους των €5 και ποσοστού 70% της µέσης χρηµατιστηριακής τιµής της
περιόδου από 1 Ιανουαρίου της χρήσης στην οποία διατέθηκαν τα δικαιώµατα
µέχρι και την πρώτη ηµεροµηνία εξάσκησής τους. Η δεύτερη επαναληπτική
Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας, που έλαβε χώρα την 1η
Ιουνίου 2006, ενέκρινε νέο πρόγραµµα δικαιωµάτων προαίρεσης επί µετοχών
σε επίπεδο Οµίλου. Το νέο πρόγραµµα, το οποίο θα λήξει το 2011, αφορά την
έκδοση µέγιστου αριθµού 3,5 εκατ. κοινών µετοχών, οι οποίες θα χορηγηθούν
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στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, τα στελέχη της ∆ιοίκησης και τους
εργαζοµένους του Οµίλου, σε τιµή που θα κυµαίνεται µεταξύ της ονοµαστικής
αξίας της µετοχής (η οποία σήµερα είναι €5 η κάθε µία) και του 70% της
µέσης χρηµατιστηριακής τιµής όπως αυτή θα διαµορφωθεί από την
ηµεροµηνία της Γενικής Συνέλευσης (1 Ιουνίου 2006) µέχρι την ηµεροµηνία
της πρώτης εξάσκησης των δικαιωµάτων. Κανένα τέτοιο δικαίωµα δεν έχει
ακόµα ασκηθεί βάσει του προγράµµατος. Στις 29 Νοεµβρίου 2006, το
∆ιοικητικό Συµβούλιο ενέκρινε την έκδοση 2.992.620 δικαιωµάτων
προαίρεσης επί µετοχών σύµφωνα µε τους όρους του πρώτου
προγράµµατος. Η τιµή άσκησης του δικαιώµατος τέθηκε στα €23,8 ανά
µετοχή. Οι προϋποθέσεις κατοχύρωσης των δικαιωµάτων είναι οι εξής:
• Για το 15% του συνόλου των δικαιωµάτων: άµεση κατοχύρωση, χωρίς καµία
προϋπόθεση
• Για το 35% του συνόλου των δικαιωµάτων: κατοχύρωση µετά από 1 έτος
• Για το 50% του συνόλου των δικαιωµάτων: κατοχύρωση µετά από 2 έτη
Τα δικαιώµατα προαίρεσης που κατοχυρώνονται µπορούν να ασκηθούν κατά
το χρονικό διάστηµα από 6 ως 15 ∆εκεµβρίου για το έτος 2006 και από 1 έως
10 ∆εκεµβρίου για τα επόµενα έτη έως το 2010. Μετά την 10η ∆εκεµβρίου
2010 ακυρώνονται όλα τα δικαιώµατα που δεν ασκήθηκαν. Σε περίπτωση
αποχώρησης του εργαζόµενου από τον Όµιλο πριν από την κατοχύρωση των
δικαιωµάτων που του αναλογούν, ο εργαζόµενος αποστερείται των
δικαιωµάτων αυτών.
Κατά την περίοδο από 6 ως 15 ∆εκεµβρίου 2006, ασκήθηκαν 310.043 από τα
448.893 κατοχυρωµένα δικαιώµατα. Η διαφορά των 138.850 αφορά
δικαιώµατα προαίρεσης που δεν ασκήθηκαν ως την 31η ∆εκεµβρίου
2006.__

Συναλλαγές της Τράπεζας µε µέλη ∆ιοικητικού Συµβουλίου και της
∆ιοίκησης
Η Τράπεζα πραγµατοποίησε τραπεζικής φύσης συναλλαγές µε τα µέλη του
∆ιοικητικού Συµβουλίου και τους Γενικούς ∆ιευθυντές της Τράπεζας στα
πλαίσια της συνήθους λειτουργικής δραστηριότητας. . Κατάσταση µε τα µέλη
των ∆ιοικητικών Συµβουλίων παρατίθεται στην σηµείωση 1.
Συγκεκριµένα κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2006 το ύψος των δανείων ανήρχετο
σε ποσό €2.792 χιλ. των
καταθέσεων σε ποσό €2.707 χιλ. και των εγγυητικών επιστολών σε ισχύ, σε
ποσό € 2 χιλ. Οι συνολικές αµοιβές των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου,
των Γενικών ∆ιευθυντών και των Βοηθών Γενικών ∆ιευθυντών συµπεριλαµβανοµένων των εισφορών σε ταµεία-, οι οποίες επιβάρυναν τα
αποτελέσµατα της περιόδου που
έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2006 ανέρχονται σε €8.213 χιλ. περίπου. Στα
συνδεδεµένα µέρη της Τράπεζας χορηγήθηκαν επίσης 875.220 δικαιώµατα
προαίρεσης (Stock Options) στα πλαίσια του σχετικού προγράµµατος που
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εγκρίθηκε από τη Γενική συνέλευση των µετόχων την 22 Ιουνίου 2005 (βλέπε
σηµείωση 11).

Στην περίπτωση της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος βλέπουµε ότι
αναφέρονται οι αµοιβές των στελεχών ως έξοδα στην κατάσταση
αποτελεσµάτων χρήσεως αλλά επίση βλέπουµε ότι ο µεγαλύτερος όγκος των
αµοιβών των στελεχών προέρχεται από stock options γεγονός που
υποδεικνύει ότι η διοίκηση της τράπεζας προσπαθεί εσκεµµένα να
παρακάµψει τους διεθνείς κανονισµούς.
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4.5 ΙΚΤΙΝΟΣ Α.Ε.
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4.5.1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Η ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. είναι ελληνική ανώνυµη εταιρεία και υπόκειται στο
Νόµο περί Ανωνύµων Εταιριών. Ιδρύθηκε το 1974 και λειτουργεί µε την
επωνυµία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.” και το διακριτικό τίτλο
“ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.” (Φ.Ε.Κ. 244/12-3-1974 Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).
Είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών του Υπουργείου
Ανάπτυξης µε αριθµό µητρώου Α.Ε. 2304/06/Β/86/53.
Η διάρκεια της, ύστερα από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των
µετόχων της, στις 12/1/99, παρατάθηκε µέχρι τις 11/3/2049. Η έδρα της
Εταιρείας είναι ο ∆ήµος Μεταµόρφωσης, στη διεύθυνση Λυκοβρύσεως 7. Ο
σκοπός της Εταιρείας, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 2 του καταστατικού
της, έχει ως εξής:
1) Η εκµετάλλευση γενικά λατοµείων µαρµάρων, γρανιτών διακοσµητικών
πετρωµάτων, αδρανών υλικών και συναφών υλών και υποπροϊόντων τους
καθώς και η έρευνα διάνοιξη και διαµόρφωση ή εκµετάλλευση των λατοµείων
αυτών µε εργολαβική ή οποιασδήποτε άλλης µορφής σχέση καθώς και η
παροχή υπηρεσιών τεχνογνωσίας.
2) Η κοπή και η µε οποιονδήποτε τρόπο επεξεργασία των προϊόντων αυτών.
3) Η εξαγωγή των ως άνω προϊόντων εις το εξωτερικό.
4) Η εµπορία των ως άνω προϊόντων στο εσωτερικό.
5) Η ενέργεια κάθε παρόµοιας ή συναφούς εµπορικής δραστηριότητας η
οποία έχει σχέση µε τα προαναφερόµενα αντικείµενα.
6) Η σύναψη συµβάσεων έργων, για την τοποθέτηση όλων των
προαναφερόµενων προϊόντων σε πάσης φύσεως οικοδοµικά έργα τόσο στο
εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.
7) Η κατασκευή παντός είδους οικοδοµών, σε ιδιόκτητα ή ξένα ακίνητα,
ιδιαιτέρως δε κατά το γνωστό και σύνηθες στις συναλλαγές σύστηµα της
αντιπαροχής, η αγορά και η πώληση ακινήτων, η ανάληψη πάσης φύσεως
τεχνικών έργων ή µελετών, σε συνδυασµό ή και ξεχωριστά τόσο στο
εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό για λογαριασµό νοµικών ή φυσικών
προσώπων του ∆ηµοσίου, ∆ηµόσιων Οργανισµών καθώς και Οργανισµών
κοινής ωφέλειας, νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου κ.λ.π. καθώς και η
βιοµηχανία οικοδοµικών υλών και γενικότερα υλικών τεχνικών έργων.
8) Η άσκηση πάσης φύσεως Τουριστικών Επιχειρήσεων ιδιαιτέρως δε αυτών
για κατασκευή και εκµετάλλευση ξενοδοχείων ύπνου και φαγητού, ξενώνων,
περιπτέρων, οικισµών, πλαζ και γενικά παραλιακών η µη χώρων στην
Ελλάδα ή στο εξωτερικό και µάλιστα είτε σε ιδιόκτητα ακίνητα είτε σε
µισθωµένα.
9) Η ανάληψη πάσης φύσεως και παντός αντικείµενου εµπορικών
αντιπροσωπειών καθώς και η εκπροσώπηση διαφόρων οίκων και
επιχειρήσεων του εσωτερικού ή του εξωτερικού καθώς και η επί προµήθεια
διάθεση παντός αντικειµένου όλων των συναφών µε τον σκοπό της εταιρείας.
10) Η µε οποιονδήποτε τρόπο και υπό οποιανδήποτε νοµική µορφή
συµµετοχή σε οποιεσδήποτε συναφείς παρόµοιες ή όµοιες επιχειρήσεις, οι
οποίες λειτουργούν ατοµικά ή υπό εταιρική µορφή που έχουν ήδη συσταθεί ή

37

πρόκειται να συσταθούν είτε απ’ αυτήν είτε από άλλα πρόσωπα µε όµοιους ή
συναφείς µε αυτούς που αναφέρονται στο παρόν άρθρο σκοπούς.
11) Η παραγωγή και εµπορία οικοδοµικών υλικών, η εισαγωγή αυτών καθώς
και η εξαγωγή τους.
12) Όλοι οι αναφερόµενοι σκοποί της Εταιρείας ενεργούνται τόσο στο
εσωτερικό της Ελλάδας, όσο και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα του εξωτερικού.

4.5.2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2005

Ο Όµιλος κατέβαλε αµοιβές σε µέλη της ∆ιοίκησης για το έτος 2005 οι οποίες
ανέρχονται σε €126.460

4.5.3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006
Τα κάτωθι στοιχεία που αφορούσαν την Χρήση 2005 εµφανίζουν αλλαγές σε
σχέση µε τα αντίστοιχα δηµοσιευθέντα της Χρήσης λόγω σχετικής
τροποποίησης η οποία ανακοινώθηκε και δηµοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του
Χρηµατιστηρίου στις 21/12/2006.
<<ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ30/6/2005, 30/9/2005, 31/12/2005, 30/6/2006 και 30/9/2006
Οι αµοιβές του ∆.Σ. µε βάση την απόφαση του ΣΛΟΤ318ΑΠ/2-11-2006, µετά
από σχετικό ερώτηµα µας, επιβαρύνουν τα αποτελέσµατα της χρήσης στην
οποία εγκρίνονται και δεν αφαιρούνται απευθείας από τα ίδια κεφάλαια της
εταιρίας. Ως εκ τούτου τροποποιούνται τα ακόλουθα δηµοσιοποιηθέντα
στοιχεία :
Για τον Όµιλο τα αποτελέσµατα προ φόρων των περιόδων 30/6/2005,
30/9/2005 και31/12/2005 διαµορφώνονται ως εξής:
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Πριν την καταχώρηση των Αµοιβών ∆.Σ, τα αποτελέσµατα προ φόρων για τις
περιόδους 30/6/2005, 30/9/2005 και 31/12/2005 ανέρχονταν σε 662.698
ευρώ, 963.571 ευρώ και 1.134.875 ευρώ αντίστοιχα.
Μετά την καταχώρηση των Αµοιβών ∆Σ διαµορφώθηκαν: 30/6/2005 σε
562.698 ευρώ, 30/9/2005 σε 863.571 ευρώ και 31/12/2005 σε 1.034.875
ευρώ
Για την Εταιρία τα αποτελέσµατα προ φόρων των περιόδων 30/6/2005,
30/9/2005 και 31/12/2005 διαµορφώνονται ως εξής:
Πριν την καταχώρηση των Αµοιβών ∆Σ, τα αποτελέσµατα προ φόρων για τις
περιόδους 30/6/2005, 30/9/2005 και 31/12/2005 ανέρχονταν σε 697.053
ευρώ, 1.007.643 ευρώ και 1.204.940 ευρώ αντίστοιχα.
Μετά την καταχώρηση των Αµοιβών ∆Σ διαµορφώθηκαν: 30/6/2005 σε
597.053 ευρώ, 30/9/2005 σε 907.643 ευρώ και 31/12/2005 σε 1.104.940
ευρώ
Για τον Όµιλο τα αποτελέσµατα µετά από φόρους τωνπεριόδων30/6/2005,
30/9/2005 και31/12/2005 διαµορφώνονται ως εξής:
Πριν την καταχώρηση των Αµοιβών ∆Σ, τα αποτελέσµατα µετά από φόρους
για τις περιόδους 30/6/2005, 30/9/2005 και 31/12/2005 ανέρχονταν σε
445.711 ευρώ, 548.375 ευρώ και 910.409 ευρώ αντίστοιχα.
Μετά την καταχώρηση των Αµοιβών ∆Σ διαµορφώθηκαν: 30/6/2005 σε
345.711 ευρώ, 30/9/2005 σε 448.375 ευρώ και 31/12/2005 σε 810.409 ευρώ
Για την Εταιρία τα αποτελέσµατα µετά από φόρους των περιόδων 30/6/2005,
30/9/2005 και31/12/2005 διαµορφώνονται ως εξής:
Πριν την καταχώρηση των Αµοιβών ∆Σ, τα αποτελέσµατα µετά από φόρους
για τις περιόδους30/6/2005, 30/9/2005 και 31/12/2005 ανέρχονταν σε 473.996
ευρώ, 618.635 ευρώ και 613.885 ευρώ αντίστοιχα.
Μετά την καταχώρηση των Αµοιβών ∆Σ διαµορφώθηκαν: 30/6/2005 σε
373.996 ευρώ, 30/9/2005 σε 518.635 ευρώ και 31/12/2005 σε 513.885 ευρώ
Για τον Όµιλο τα αποτελέσµατα µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας
των περιόδων 30/6/2005, 30/9/2005 και 31/12/2005 διαµορφώνονται ως εξής:
Πριν την καταχώρηση των Αµοιβών ∆Σ, τα αποτελέσµατα µετά από φόρους
και δικαιώµατα µειοψηφίας για τις περιόδους 30/6/2005, 30/9/2005 και
31/12/2005 ανέρχονταν σε 452.675 ευρώ, 542.551 ευρώ και 910.053 ευρώ
αντίστοιχα.
Μετά την καταχώρηση των Αµοιβών ∆Σ διαµορφώθηκαν: 30/6/2005
σε352.675 ευρώ, 30/9/2005 σε 442.551 ευρώ και 31/12/2005 σε 810.053
ευρώ.
Για τον Όµιλο τα κέρδη ανά µετοχή των περιόδων30/6/2005, 30/9/2005 και
31/12/2005 διαµορφώνονται ως εξής: Πριν την καταχώρηση των Αµοιβών ∆Σ,
τα κέρδη ανά µετοχή για τις περιόδους 30/6/2005, 30/9/2005 και31/12/2005
ανέρχονταν σε 0,048 ευρώ, 0,058 ευρώ και 0,086 ευρώ αντίστοιχα.
Μετά την καταχώρηση των Αµοιβών ∆Σ διαµορφώθηκαν: 30/6/2005 σε 0,038
ευρώ, 30/9/2005 σε 0,047 ευρώ και 31/12/2005 σε 0,076 ευρώ.
Για την Εταιρία τα κέρδη ανά µετοχή των περιόδων 30/6/2005, 30/9/2005 και
31/12/2005 διαµορφώνονται ως εξής:
Πριν την καταχώρηση των Αµοιβών ∆Σ, τα κέρδη ανά µετοχή για τις
περιόδους 30/6/2005, 30/9/2005 και 31/12/2005 ανέρχονταν σε 0,051 ευρώ,
0,066 ευρώ και 0,065 ευρώ αντίστοιχα.
28
Μετά την καταχώρηση των Αµοιβών ∆Σ διαµορφώθηκαν: 30/6/2005 σε 0,040
ευρώ, 30/9/2005 σε 0,055 ευρώ και 31/12/2005 σε0,055 ευρώ.
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Για την Εταιρία τα αποτελέσµατα µετά από φόρους της 31/12/2005
διαµορφώνονται ως εξής: Πριν την καταχώρηση των Αµοιβών ∆Σ, σε 613.885
ευρώ . Μετά την καταχώρηση των Αµοιβών ∆Σ σε 513.885 ευρώ
Για τον Όµιλο τα αποτελέσµατα µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας
της 31/12/2005 διαµορφώνονται ως εξής:
Πριν την καταχώρηση των Αµοιβών ∆Σ, σε 910.053 ευρώ.
Μετά την καταχώρηση των Αµοιβών ∆Σ σε 810.053 ευρώ.
∆εν υπάρχει καµία µεταβολή στο Κύκλο εργασιών και στα Ίδια κεφάλαια της
εταιρίας και του Οµίλου.
Σε αυτή την περίπτωση βλέπουµε ότι πρόκειται για µια οικογενειακή εταιρεία η
οποία αναφέρει ορθώς τις αµοιβές των µελών του ∆Σ ως έξοδα της. Βέβαια
όµως τα κύρια έσοδα των µελών του ∆Σ προέρχονται από τις µετοχές που
κατέχουν γεγονός που δεν αποτελεί κάτι µεµπτό.
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4.6 KLEEMANN Α.Ε.
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4.6.1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Η KLEEMANN HELLAS ιδρύθηκε το 1983 µε την υποστήριξη και τεχνογνωσία
της Γερµανικής KLEEMANN HUBTECHNIK GmbH. Η έδρα της εταιρίας
βρίσκεται στη Βιοµηχανική Περιοχή Κιλκίς, ενώ γραφεία και εκθεσιακοί χώροι
υπάρχουν τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Η KLEEMANN
HELLAS δραστηριοποιείται στον τοµέα κατασκευής, σχεδιασµού και εµπορίας
Ολοκληρωµένων Συστηµάτων Ανελκυστήρα. Είναι από τις µεγαλύτερες
εταιρίες του κλάδου στην Ευρωπαϊκή και ∆ιεθνή αγορά. Παράγει πάνω από
12.000 συστήµατα ανελκυστήρων ετησίως ή το 3% της παγκόσµιας αγοράς
νέων ανελκυστήρων. Απολαµβάνει ηγετική θέση στη διαρκώς αναπτυσσόµενη
Ελληνική αγορά (περίπου 70% σε εγκατεστηµένες µονάδες και 47% σε αξία).
Θυγατρικές Εταιρίες Ανελκυστήρων Οµίλου KLEEMANN:

Ο όµιλος Kleemann περιλαµβάνει τις εξής θυγατρικές εµπορικές και
κατασκευαστικές εταιρίες ανελκυστήρων:
•
•
•
•
•

KLEFER: Εταιρία κατασκευής αυτόµατων θυρών ανελκυστήρων µε
έδρα την ΒΙ.ΠΕ. Κιλκίς
KLEEMANN
ASANSOR:
∆ραστηριοποιείται
στο
εµπόριο
ανελκυστήρων στην αγορά της Τουρκίας
KLEEMANN LIFTOVI: Εµπορική εταιρία ανελκυστήρων που
δραστηριοποιείται στην αγορά της Σερβίας
KLEEMANN LIFT RO: ∆ραστηριοποιείται στο εµπόριο ανελκυστήρων
στην αγορά της Ρουµανίας
MODA CABINA: Κατασκευαστική εταιρία εξαρτηµάτων ανελκυστήρων
µε έδρα την ΒΙ.ΠΕ. Κιλκίς

Οι πωλήσεις του οµίλου διεθνώς: (σε ποσοστό 42% των συνολικών
πωλήσεων για το 2007) πραγµατοποιούνται σε πάνω από 55 χώρες, µε
κύριες αγορές την Αγγλία, Ιρλανδία, Γερµανία, Βέλγιο, Ολλανδία, Ρωσία,
Ν.Ζηλανδία, Ρουµανία, Τουρκία και Κύπρο. Τα προϊόντα της KLEEMANN
διατίθενται σε εταιρίες εγκατάστασης και συντήρησης ανελκυστήρων. Οι
άριστες σχέσεις των πελατών µε την εταιρία, στηρίζονται στην προσωπική
επαφή µε τη διοίκηση και τα στελέχη της και έχουν ως αποτέλεσµα σταθερούς
και µακροχρόνιους δεσµούς.Στόχος της KLEEMANN, η διατήρηση και
ενίσχυση της ηγετικής της θέσης στην Ελληνική και Ευρωπαϊκή αγορά, πάντα,
µε έµφαση στον ανθρώπινο παράγοντα µέσα και έξω από την εταιρία.
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4.6.2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2005

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΑ ∆.Χ.Λ.Π.
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4.6.3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006

Σε αυτή την περίπτωση βλέπουµε ότι η εταιρεία αυτή έχει ακολουθήσει τις
οδηγίες των ∆.Λ.Χ.Π και έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες και
µετατροπές.
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4.7 ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε.
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4.7.1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Ο όµιλος εταιριών ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε., µε αντικείµενο εργασιών την
παραγωγή και κατασκευή πυρίµαχων υλικών, παραγωγή χειροποίητης
διακοσµητικής πέτρας και εµπορία δοµικών υλικών, έχει καθιερωθεί στην
διεθνή αγορά ως η πρώτη επιλογή των πελατών της.
Η ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1880 και διανύει ήδη τον τρίτο αιώνα
εργασιών της.
Έχοντας ήδη 120 χρόνια παράδοσης στα βιοµηχανικά και δοµικά υλικά, τις
πυρίµαχες και οξύµαχες κατασκευές, είναι σήµερα µία από τις µεγαλύτερες
παραγωγικές, εµπορικές και κατασκευαστικές µονάδες στο είδος της και η
µοναδική στην Ελλάδα. ∆ιαθέτει σύγχρονες ιδιόκτητες µονάδες παραγωγής
στον
Ασπρόπυργο, Χαλκίδα και Βουλγαρία.
Χάρις στη διαρκή αναζήτηση του τµήµατος Έρευνας και Ανάπτυξης για νέα
υλικά και καινοτόµα προϊόντα, στην εξειδικευµένη και συνεχή εκπαίδευση του
προσωπικού, στην παραγωγική δυναµική αλλά και στο όραµα περαιτέρω
ανάπτυξης και εκσυγχρονισµού, η εταιρία έχει καθιερωθεί, στο αντικείµενό
της, ως µία από τις µεγαλύτερες δυνάµεις πανευρωπαϊκά. Τα προϊόντα
εξάγονται ήδη σε 47 χώρες παγκοσµίως µε ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα την
παροχή ολοκληρωµένων λύσεων και υπηρεσιών προς τους πελάτες.
Το όνοµα ΜΑΘΙΟΣ δικαίως ταυτίζεται σήµερα µε την ποιότητα και την
καινοτοµία βρισκόµενο συνεχώς στο επίκεντρο των σύγχρονων τεχνολογικών
εξελίξεων.
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4.7.2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2005

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΑ ∆.Χ.Λ.Π.
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Στους παρακάτω πίνακες φαίνεται ότι η εταιρεία ΜΑΘΙΟΣ Α.Ε. έχει κάνει τις
απαραίτητες προσαρµογές.
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4.7.3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006

Οι αµοιβές των µελών του ∆.Σ. και των διευθυντικών στελεχών στο Όµιλο και
στη Εταιρεία κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2006 είναι 602.869 εύρώ. ∆εν
υφίστανται απαιτήσεις και υποχρεώσεις από και προς ∆ιευθυντικά στελέχη και
µέλη της διοίκησης.

Βλέπουµε στο ετήσιο δελτίο της εταιρείας ότι αναφέρονται ως έξοδα οι
αµοιβές των διοκητικών στελεχών αλλά όπως φαίνεται τα περισσότερα έσοδα
τους προέρχονται από αγοραπωλησείες µετοχών µιας και πρόκειται για
οικογενειακή επιχείρηση και τα µέλη του ∆Σ είναι και οι κύριοι µέτοχοι.
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4.8 ΝΗΡΕΥΣ
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε
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4.8.1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Η Εταιρεία
Σκοπός
Η δηµιουργία µονάδων αναπαραγωγής – καλλιέργειας ιχθύων, η µεταποίηση
των προϊόντων, η Παρασκευή ιχθυοτροφών και η εµπορία των προϊόντων.
Όραµα
Να λειτουργεί η ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. ως ένας επιτυχηµένος Όµιλος προϊόντων
στους τοµείς ιχθυοκαλλιέργειας,
ιχθυηρών και ιχθυοτροφών, ικανοποιώντας τις ανάγκες των πελατών και των
µετόχων της εταιρείας.
Αποστολή
Η παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας για τον
πελάτη – καταναλωτή.
Στόχοι
Να παραµένει, διεθνώς, πρωτοπόρος στον τοµέα ιχθυοκαλλιέργειας και να
ενισχύει περαιτέρω την ηγετική της θέση
Να αυξήσει την παραγωγή των προϊόντων και να προωθήσει νέα προϊόντα
Να δώσει έµφαση στην καθετοποίηση της παραγωγής και στην επίτευξη
προστιθέµενης αξίας
Να σέβεται το περιβάλλον
Να ενισχύει την παραγωγικότητα – αποδοτικότητα, προς όφελος των µετόχων
της
Να εγκαθιδρύει µακροπρόθεσµο ορίζοντα στους καταναλωτές, στους
µετόχους, και στο ανθρώπινο
δυναµικό της, µέσα από τον καθορισµό επιχειρησιακού σχεδίου και
µακροπρόθεσµων στόχων
Να αντιµετωπίζει επιτυχώς τις προκλήσεις και απαιτήσεις της εσωτερικής και
παγκόσµιας αγοράς
Να επιδιώκει την καθαρότητα στη δοµή, στη λειτουργία και στην παραγωγή
της εταιρείας και του
οµίλου
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4.8.2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2005

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΑ ∆.Χ.Λ.Π.

Τα διοικητικά στελέχη του Οµίλου έλαβαν για το έτος 2005 συνολικές µικτές
αµοιβές για µισθωτές υπηρεσίες 1.289.442,07 € µε µέγιστη αµοιβή το ποσό
των 178.504,92 € και ελάχιστη αµοιβή τα 27.099,98 €.
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4.8.3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006

Στις 5/6/2006 η εταιρεία ενέκρινε ένα πρόγραµµα χορήγησης µετοχών µε τη
διάθεση µέχρι 1.400.000 κοινών µετοχών µετά ψήφου, κατά τα έτη 2006,
2007, 2008 στα µέλη του ∆Σ, τους γενικούς διευθυντές, διευθυντές και
προϊστάµενους τµηµάτων της εταιρείας.

Βλέπουµε ότι η εταιρεία έχει προβεί στις απαραίτητες πρoσαρµογές το 2005
αλλά γενικά είναι ασαφές στο ετήσιο δελτίο για το πως δηλώνονται οι αµοιβές
αυτές, καθώς επίσης βλέπουµε ότι πολλά από τα έσοδα των µελών του ∆Σ
προέρχονται και εδώ από µετοχές.
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4.9 ΒΙΟΧΑΛΚΟ Α.Ε
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4.9.1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Η εταιρία “ΒΙΟΧΑΛΚΟ – Ελληνική Βιοµηχανία Χαλκού και Αλουµινίου Α.Ε.”
ιδρύθηκε το 1937 (ΦΕΚ 271/09.08.1937) και είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο
Ανωνύµων Εταιριών µε αριθµό 6053/06/Β/86/105. Έδρα της Εταιρίας είναι ο
∆ήµος Αθηναίων (Λ.Μεσογείων 2-4 τηλ. 68.61.111) και, σύµφωνα µε το
καταστατικό της, η διάρκειά της έχει ορισθεί έως τις 9.8.2037 δύναται δε να
παραταθεί µε απόφαση Γενικής Συνελεύσεως.
Η έδρα τής εταιρίας είναι στην Αθήνα, Mεσογείων 2-4, Πύργος Αθηνών (Β'
Κτίριο) Τ.Κ. 11527 και τα γραφεία της εταιρίας βρίσκονται Χειµάρας 16Μαρούσι Τ.Κ. 15125. (τηλεφωνικό κέντρο 210-6861111).
Σκοπός της Εταιρίας, σύµφωνα µε το άρθρο 2 του καταστατικού της, είναι η
παραγωγή και κατεργασία χαλκού και αλουµινίου, αλλά και κάθε άλλου
µετάλλου, η κατασκευή κάθε µορφής προϊόντων, ηλεκτρικών αγωγών και
καλωδίων από τα ανωτέρω µέταλλα, καθώς και η συµµετοχή σε άλλες
επιχειρήσεις οποιασδήποτε µορφής.
Σήµερα η ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΑΕ είναι εταιρία συµµετοχών. Είναι η µητρική εταιρία
τού µεγαλύτερου µεταλλουργικού Οµίλου τής Ελλάδας µε κύρια
δραστηριότητα στους κλάδους επεξεργασίας χαλκού, αλουµινίου, χάλυβα και
κατασκευής καλωδίων.
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4.9.2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2005

Βλέπουµε ότι το 2005 έχουν γίνει οι προσαρµογές και ότι οι αµοιβές του ∆Σ
ενσωµατώνονται στα αποτελέσµατα χρήσεως ως έξοδα.
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4.9.3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006

Το 2006 βλέπουµε τις παροχές προς την διοίκηση αλλά στην κατάσταση
αποτελεσµάτων υποθέτουµε ότι ενσωµατώνονται στα έξοδα διοίκησης
γεγονός που δεν είναι ξεκάθαρο.
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4.10 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
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4.10.1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Η Εταιρεία καθιερώθηκε το 1970. Είναι ένας από τους µεγαλύτερους
ελληνικούς κατασκευαστές πλαστικών και ένας από τους κύριους
ευρωπαϊκούς παραγωγούς των masterbatches και των γεωργικών ταινιών.
Έχει έναν ισχυρό διεθνή προσανατολισµό µε τις θυγατρικές επιχειρήσεις στην
Κίνα, Ρουµανία, Πολωνία & Τουρκία, και εξαγωγές σε περισσότερες από 50
χώρες σε όλο τον κόσµο. Έχει εισαχθεί στο Xρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών
από το Μάιο του 1999.
Τα κύρια προϊόντα της αναφέρονται ως εξής:
•
•
•
•
•

KRITILEN® masterbatches & compounds
KRITIFIL® 3-layer plastic films for agricultural applications
KRITIFLEX® geomembranes
KRITISOL® polyethylene pipes
KRITISAN® recycled plastics

Με τα προϊόντα της η εταιρεία εξυπηρετεί τους τοµείς της γεωργίας, των
πλαστικών και της διαχείρισης υδάτινων πόρων και περιβάλλοντος.
Επίσης η εταιρεία διατηρεί ένα αιολικό πάρκο ισχύος 12 MW που της
εξασφαλίζει την πιο ανταγωνιστική πηγή ενέργειας.
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4.10.2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2005

Στους παραπάνω πίνακες βλέπουµε και υποθέτουµε ότι οι αµοιβές των στελεχών
του ∆Σ ενσωµατώνονται και αναγνωρίζονται ως έξοδα διοίκησης.
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4.10.3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006

Στον παραπάνω πίνακα βλέπουµε τις αµοιβές του ∆Σ σαν µια σηµείωση

Γενικά στα δελτία αυτής της εταιρεία δεν γίνετε καµία ιδιαίτερη σηµείωσηγια
την µεταχείριση των αµοιβών του ∆Σ και απλά υποθέτουµε ότι
ενσωµατώνονται στα έξοδα διοικήσεως. Όποτε µπορούµε να πούµε ότι η
πληροφόρηση είναι ελλιπής.
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4.11 ΨΑΛΙ∆ΑΣ Α.Τ.Ε.
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4.11.1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Η εταιρεία Ε∆ΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙ∆ΑΣ Α.Τ.Ε. ιδρύθηκε το έτος 1981 (Φ.Ε.Κ.
2/4.01.1982). Αποτελεί συνέχεια της εταιρείας ‘‘Ε∆ΡΑΣΙΣ Χ. ΨΑΛΛΙ∆ΑΣ & ΣΙΑ
Ε.Ε.’’ που προϋπήρχε από το 1974 και η οποία είχε διαδεχθεί την ατοµική
επιχείρηση “ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ Κ. ΨΑΛΛΙ∆ΑΣ” µε αντικείµενο την εκτέλεση
ειδικών έργων από το 1950. Η Εταιρεία είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο
Ανωνύµων Εταιρειών Υπουργείου Εµπορίου µε αριθµό 13512/06/Β/86/35.Ο
ΑΦΜ της εταιρείας είναι 094105159. ∆υνάµει της υπ΄ αριθµό Κ29204/24.7.2002 απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης εγκρίθηκε α) η
συγχώνευση δι΄ απορροφήσεως από την εταιρεία Ε∆ΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙ∆ΑΣ
Α.Τ.Ε.
της
θυγατρικής
εταιρείας
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ Α.Ε. (µε διακριτικό τίτλο ΒΕΣ Α.Ε.) β) η τροποποίηση και
επέκταση του σκοπού της Εταιρείας και γ) η τροποποίηση της επωνυµίας της
Εταιρείας σε Ε∆ΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙ∆ΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ,
ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ µε διακριτικό τίτλο Ε∆ΡΑΣΗ Χ.
ΨΑΛΛΙ∆ΑΣ Α.Τ.Ε. Η επωνυµία της Εταιρείας για τις σχέσεις της µε το
εξωτερικό είναι «EDRASIS – CHR. PSALLIDAS S.A.».
Η διάρκεια της Εταιρείας έχει ορισθεί µέχρι την 4/1/2080.
Σήµερα, η κατασκευαστική δραστηριότητα καλύπτει τους εξής τοµείς Έργων:
- Γεωτεχνικά έργα (Θεµελιώσεις, Αντιστηρίξεις, Βελτιώσεων Εδαφών,
Υποθεµελιώσεις, Τσιµεντενέσεις)
- Υπόγεια έργα (Σήραγγες, Φρέατα, Μικροσήραγγες, Υπόγειες κατασκευές)
- Έργα Προστασίας περιβάλλοντος (Βιολογικοί Καθαρισµοί, Χώροι
Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων, Καθαρισµός Νερού κ.λ.π.)
- Έργα Βαρειάς Προκατασκευής (Βιοµηχανικά Κτίρια, Κτίρια Σχολικά και
κατοικιών, Στρωτήρες κ.λ.π.)
- Έργα επισκευών και ενισχύσεων (Εκτοξευόµενο σκυρόδεµα, Ρητίνες,
Ανθρακουφάσµατα, Χαλυβδοελάσµατα)
- Οικοδοµικά έργα (Κτίρια Γραφείων, Κέντρα Πολλαπλών χώρων,
Κινηµατογράφοι, Πανεπιστηµιακά Κτίρια, Νοσοκοµεία,
συγκροτήµατα κατοικιών)
- Έργα Οδοποιίας και Σιδηροδροµικά (Τροχόδροµοι Αεοροδροµίων, Οδοποιία
Αστικών περιοχών και Εθνικών Οδών, Κατασκευή,
Ανακατασκευή και Συντήρηση Σιδηροδροµικού δικτύου)
- Έργα Υδραυλικά (Φράγµατα, Υδροηλεκτρικά Έργα, ∆ίκτυα Υδρεύσεων,
άρδευσης, αποχέτευσης)
Λιµενικά
έργα
(Πάσσαλοι,
Πασσαλοσανίδες,
Χαλικοπάσσαλοι,
Στραγγιστήρια, Ναύδετα, Έργα Βαρύτητος, Πλωτές προβλήτες)
- Έργα Βιοµηχανικά και Ενεργειακά (Μηχανολογικές και Ηλεκτρολογικές
κατασκευές και εναλλακτικής µορφής ενέργειας)
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4.11.2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2005

Είναι φανερό ότι οι αµοιβές των µελών του ∆Σ ενσωµατώνονται ορθώς στα
αποτελέσµατα χρήσεως της εταιρείας ως µέρος των υποχρέσεων της.
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4.11.3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006

Και κατά το 2006 οι αµοιβές του ∆Σ µεταχειρίζονται µε τον ίδιο τρόπο όπως το
2005. Βέβαια παρατηρούµε ότι αυτή τη χρονιά είναι µηδενικές.
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4.12 ΕΚΤΕΡ Α.Ε.
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4.12.1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Η ΕΚΤΕΡ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1959 ως προσωπική εταιρεία και το 1962 πήρε τη
µορφή της εταιρείας περιορισµένης ευθύνης. Λειτουργεί µε τη σηµερινή
νοµική µορφή της ανώνυµης εταιρείας από το 1973 (ΦΕΚ 1715/04.10.73).
Από τον Φεβρουάριο του 2006 η έδρα της εταιρείας µεταφέρθηκε στον ∆ήµο
Αθηναίων (Νίκης αρ. 15, Τ.Κ. 015 57), όπου η Εταιρεία έχει το κέντρο της
διεύθυνσης και διαχείρισής της.
Η πλήρης επωνυµία της Εταιρείας είναι ΕΚΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ –
ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗ – ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ – ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ο διακριτικός τίτλος της είναι ΕΚΤΕΡ Α.Ε.
Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας, η επωνυµία και ο διακριτικός τίτλος
µπορεί να εκφράζεται και σε ξένη γλώσσα σε πιστή µετάφραση ή µε
λατινικούς χαρακτήρες.
Η Εταιρεία είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της
Νοµαρχίας Αθηνών µε αριθµό 2147/06/Β/86/06.
Η αρχική διάρκεια της Εταιρείας ορίσθηκε για 30 έτη από την ίδρυσή της
(1973). Μετά την έκτακτη Γενική Συνέλευση της 30.06.1991, η διάρκεια έχει
ορισθεί σε 60 χρόνια από την ίδρυσή της, δηλαδή µέχρι τις 04.10.2033.

Σήµερα η ΕΚΤΕΡ Α.Ε., συνεχίζοντας την επιτυχή πορεία της και έχοντας
τεράστια εµπειρία, έχει εκτελέσει και εκτελεί, µόνη ή σε κοινοπραξία, έργα σε
πολλές περιοχές της χώρας, τόσο γενικής όσο και εξειδικευµένης φύσης
όπως:
♦ Κατασκευές ∆ηµοσίων, Στρατιωτικών και Ιδιωτικών Έργων και Κτίρια
Γραφείων.
♦ Συγκροτήµατα Πολυκατοικιών
♦ Ξενοδοχεία – Τουριστικές Εγκαταστάσεις
♦ Αεροδρόµια, Λιµενικά Έργα, Έργα Οδοποιίας, Γέφυρες, Μουσεία
♦ Αθλητικές Εγκαταστάσεις, Κολυµβητικές ∆εξαµενές
♦ Τηλεπικοινωνιακές Εγκαταστάσεις
♦ Εγκαταστάσεις Σταθµών Μετάδοσης Ραδιοφωνίας – Τηλεόρασης
♦ Βιοµηχανικές Μονάδες, Αποθήκες, Ψυγεία
♦ Ηλεκτροµηχανολογικές Εγκαταστάσεις
♦ ∆ίκτυα Ύδρευσης – Αποχέτευσης
♦ ∆ίκτυα Ηλεκτρικά – Τηλεφωνικά – Αερίων
♦ Εγκαταστάσεις Κλιµατισµού, Ηλεκτροθερµικοί Σταθµοί
♦ ∆ίκτυα Τροφοδότησης Υψηλής Τάσης
♦ ∆ίκτυα Πυρόσβεσης – Πυρασφάλειας
♦ Πεζοδροµήσεις
Όλες οι παραπάνω δραστηριότητες ασκούνται για λογαριασµό της εταιρίας ή
τρίτων, είτε συνεταιρικά είτε σε σύµπραξη µε τρίτα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα
(κοινοπραξίες κλπ).

68

4.12.2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2005

Η εταιρεία ετησίως καταβάλλει αµοιβές στα µέλη ∆.Σ. οι οποίες
περιλαµβάνονται στα έξοδα διοίκησης. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής
Συνέλευσης των µετόχων της 29.06.2005 εγκρίθηκε η καταβολή, των
καθαρών µετά από φόρους, ποσού 439.658,40€, για τις παρεχόµενες από
αυτούς πρόσθετες υπηρεσίες προς την εταιρεία για το 2005. Ως αµοιβή στα
µέλη του ∆.Σ. για το 2005 εγκρίθηκε η καταβολή ποσού 150.000,00€, από τα
κέρδη της χρήσεως.

Οι µετατροπές και οι προσαρµογές γίνονται κανονικά και όπως ορίζουν τα ∆ΛΧΠ
και γενικά είναι ξεκάθαρο από που προέρχονται οι αµοιβές των στελεχών του ∆Σ.
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4.12.3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006

Η εταιρεία ετησίως καταβάλλει αµοιβές στα µέλη ∆.Σ. οι οποίες
περιλαµβάνονται στα έξοδα διοίκησης. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής
Συνέλευσης των µετόχων της 30.06.2006 εγκρίθηκε η καταβολή, των
καθαρών µετά από φόρους, ποσού 439.658,40€, για τις παρεχόµενες από
αυτούς πρόσθετες υπηρεσίες προς την εταιρεία για το 2006. Ως αµοιβή στα
µέλη του ∆.Σ. για το 2006 εγκρίθηκε η καταβολή ποσού 150.000,00€, από τα
κέρδη της χρήσεως.
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Σε αυτό το σηµείο βλέπουµε ότι οι αµοιβές ενσωµατώνονται στα έξοδα
διοίκησης και επίσης τα µέλη του ∆Σ απολαµβάνουν και έσοδα από τα κέρδη
της εταιρείας τα οποία θα έπρεπε να ενσωµατώνονται στα έξοδα γεγονός το
οποίο δεν ισχύει.
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4.13 ∆ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.
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4.13.1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ αποτελεί µια από τις σηµαντικότερες µονάδες στην Ελλάδα
στον τοµέα της διύλισης και επεξεργασίας αργού πετρελαίου.
Το 2002 η Εταιρεία εξαγόρασε το 100% της "AVIN OIL Α.Β.Ε.Ν.Ε.Π." (στο
εξής καλούµενη "AVIN OIL"), της 4ης εταιρείας εµπορίας πετρελαιοειδών στην
εγχώρια αγορά, προσδίδοντάς της έναν σηµαντικό βραχίονα στο χώρο της
λιανικής εµπορίας καυσίµων.
Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ είναι η µοναδική εταιρεία διύλισης µε διυλιστήριο λιπαντικών
και µαζί µε το διυλιστήριο των ΕΛΛ.ΠΕ. στον Ασπρόπυργο, τα µοναδικά
σύνθετα διυλιστήρια καυσίµων στην Ελλάδα. Πέραν των βασικών µονάδων
(ατµοσφαιρική απόσταξη, καταλυτική αναµόρφωση και υδρογονοκατεργασία)
περιλαµβάνει και άλλες µονάδες µετατροπής όπως καταλυτική και θερµική
πυρόλυση. Η Εταιρεία συστάθηκε µε την υπ’ αριθ. 4105/1970
συµβολαιογραφική πράξη µε αρχικούς µετόχους τις εταιρείες του Οµίλου
Βαρδινογιάννη «VARNIMA CORPORATION OF PANAMA» και «ΣΕΚΑ ΑΕ
ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ∆ΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» . Έλαβε άδεια
σύστασης µε την υπ΄ αριθµόν 23020/1339 εγκριτική της σύστασης απόφαση
του Υπουργού Εµπορίου (ΦΕΚ 511/7.05.1970) µε την επωνυµία «ΜΟΤΟΡ
ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) - ∆ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ Α.Ε.», η οποία εν συνεχεία
τροποποιήθηκε, κατόπιν της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων
της 31.10.1972 (ΦΕΚ 1896/29.11.1972), σε «ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ∆ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.» (και στα Αγγλικά «MOTOR OIL (HELLAS) –
CORINTH REFINERIES S.A.» για τις συναλλαγές της µε πρόσωπα της
αλλοδαπής).
Έχει ως έδρα το ∆ήµο Αµαρουσίου Αττικής (οδός Ηρώδου Αττικού αρ. 12Α )
και είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της Νοµαρχίας
Αθηνών (τοµέας Ανατολικής Αττικής) µε αρ. ΜΑΕ 1482/06/Β/86/26.
Η διάρκεια της Εταιρείας ορίστηκε σε 50 έτη µέχρι την 7.05.2020. Για τη
λειτουργία των παραγωγικών εγκαταστάσεων της Εταιρείας στην περιοχή
Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας έχει εκδοθεί η υπ΄ αριθµόν ∆3/Α/4124/20.3.2001
άδεια λειτουργίας του ΥΠ.ΑΝ. απεριόριστης χρονικής διάρκειας.
Σύµφωνα µε το άρθρο 3 του καταστατικού της, σκοπός της Εταιρείας είναι:
■ Η ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών µονάδων παραγωγής και
επεξεργασίας βενζίνης αυτοκινήτων, ελαφρού πετρελαίου ντήζελ, φωτιστικού
πετρελαίου, καυσίµου πετρελαίου, πετρελαίου θερµάνσεως, LPG
(υγροποιηµένου πετρελαϊκού αερίου), βασικών και τελικών λιπαντικών,
ορυκτελαίων και άλλων προϊόντων πετρελαίου και παραγώγων πάσης
φύσεως και η ίδρυση µονάδων για τη συσκευασία και συντήρησή τους, καθώς
και η αξιοποίηση των διαφόρων τύπων προϊόντων και παραγώγων τα οποία
παράγονται ή κατασκευάζονται.
■ Κάθε εµπορική και βιοµηχανική δραστηριότητα για την αξιοποίηση ή
διάθεση σύµφωνα µε την υπ’ αρ. 805/729/1970 απόφαση των Υπουργών
Συντονισµού, Οικονοµικών και Βιοµηχανίας, στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό
των παραπάνω προϊόντων και οποιουδήποτε γενικά προϊόντος παραγόµενου
από την Εταιρεία, όπως γενικότερα προϊόντα και παράγωγα πετρελαίου,
καθώς και η παροχή υπηρεσιών σε αυτοκίνητα, πλοία, αεροσκάφη και η
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ίδρυση συνεργείων επισκευής µηχανών, σταθµών αυτοκινήτων, εστιατορίων,
αναψυκτηρίων και κάθε άλλη σχετική δραστηριότητα.
■ Η διεξαγωγή εργασιών απόκτησης, αγοράς, αποθήκευσης, εισαγωγής,
εξαγωγής, µεσιτείας, µεταφοράς, πώλησης ή/και διάθεσης ακατέργαστου
πετρελαίου, προϊόντων πετρελαίου και παραγώγων πετρελαίου και άλλων
υδρογονανθράκων, ορυκτών και µεταλλευµάτων, χηµικών (τόσο οργανικών
όσο και ανόργανων) και προϊόντων παραγώγων και υποκατάστατων αυτών
και γενικά η διεξαγωγή εργασιών εµπορίας και διανοµής όπως και κάθε άλλης
δραστηριότητας αναγκαίας ή χρήσιµης για τη διεξαγωγή και ανάπτυξη τέτοιων
εργασιών.
■ Η ίδρυση και λειτουργία εγκαταστάσεων παραγωγής ατµού και ηλεκτρικής
ενέργειας, καθώς και λιµενικών, υδραυλικών, αποχετευτικών και άλλων
συναφών εγκαταστάσεων, που θα εξυπηρετούν τους σκοπούς της Εταιρείας
και άλλων εταιρειών που θα ιδρυθούν ή επιχειρήσεων που συνδέονται ή
συνεργάζονται µε την Εταιρεία, καθώς και η παροχή διαφόρων γενικών
υπηρεσιών προς τις ίδιες εταιρείες ή τις επιχειρήσεις αυτές.
■ Η ίδρυση και λειτουργία εργοστασίων βιοµηχανικής επεξεργασίας και
αποθήκευσης LPG, υλικών συσκευασίας και η εµπορία τούτων, καθώς και
κάθε βιοµηχανική και εµπορική δραστηριότητα ή εργασία για το σκοπό αυτό.
■ Η κατοχή, παροχή άδειας χρήσης ή η µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο κατοχή
και εκµετάλλευση εµπορικών σηµάτων, δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας,
διπλωµάτων
ή
προνοµίων
ευρεσιτεχνίας
(πατέντες),
µεθόδων
επεξεργασίας/προετοιµασίας σχεδίων/µελετών, µεθόδων παραγωγής κ.λπ.
■ Η ίδρυση, λειτουργία και εκµετάλλευση πρατηρίων διανοµής υγρών
καυσίµων.
■ Η διεξαγωγή εργασιών συλλογής, µεταφοράς και διάθεσης αποβλήτων
υδρογονανθράκων.
■ Η ίδρυση άλλων εταιρειών οποιασδήποτε µορφής οι οποίες έχουν σκοπούς
όµοιους, παρεµφερείς, συµπληρωµατικούς ή απλώς χρήσιµους µε
οποιοδήποτε τρόπο, έστω και έµµεσα, για την πραγµατοποίηση των σκοπών
της Εταιρείας.
■ Η συµµετοχή και συνεργασία µε άλλες επιχειρήσεις/οµίλους επιχειρήσεων
οποιασδήποτε
µορφής,
µε
σκοπούς
ανάλογους,
παρόµοιους,
συµπληρωµατικούς ή απλώς χρήσιµους µε οποιοδήποτε τρόπο για την
πραγµατοποίηση, έστω και έµµεσα, των σκοπών της Εταιρείας, όπως και η
αντιπροσώπευση άµεσα ή έµµεσα ελληνικών ή ξένων εταιρειών που έχουν
παρεµφερείς σκοπούς.
■ Για την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών και σε συνάρτηση µε αυτούς η
αγορά, εκµίσθωση, µίσθωση κινητών και ακινήτων.
■ Η παροχή από την Εταιρεία τριτεγγυήσεων ή εγγυήσεων ή οποιασδήποτε
µορφής ασφάλειας (εµπράγµατης ή προσωπικής) υπέρ φυσικών ή νοµικών
προσώπων, ή υπέρ εταιρειών οποιασδήποτε µορφής και γενικά η ενέργεια
κάθε πράξης που στοχεύει άµεσα ή έµµεσα στην επίτευξη των ανωτέρω
σκοπών. Σηµειώνεται ότι ο καταστατικός σκοπός της Εταιρείας δεν έχει
τροποποιηθεί την τελευταία πενταετία.
Ο κύριος κλάδος στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία είναι αυτός της
«Παραγωγής Προϊόντων ∆ιύλισης Πετρελαίου» (ΣΤΑΚΟ∆ 03 232.0).
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4.13.2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2005

Βλέπουµε ότι οι απαραίτητες προσαρµογές έχουν γίνει όπως ορίζουν τα ∆ΛΧΠ
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4.13.3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006

Κατά το 2006 όπως δηλώνεται ξεκάθαρα οι αµοιβές του ∆Σ
συµπεριλαµβάνονται στα έξοδα διοικητικής λειτουργίας γεγονός που
συµβαδίζει µε τις κατευθύνσεις των ∆ΛΧΠ.
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4.14 ΝΟΤΟΣ COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
Α.Ε.Β.Ε.
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4.14.1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η ΝΟΤΟΣ COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ Ανώνυµη εµπορική και βιοµηχανική εταιρεία
ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 1984 ( ΦΕΚ 2509/28.07.84 ) µε την αρχική επωνυµία
«YSELINA Α.Ε.» και ξεκίνησε την δραστηριότητά της στο χώρο του χονδρικού
εµπορίου µε την αντιπροσώπευση και την διανοµή στην Ελλάδα προϊόντων
του κλάδου των καλλυντικών.
Το 1993 µετονοµάσθηκε σε « ΠΑΠΑΕΛΛΛΗΝΑΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Ανώνυµη Εµπορική και Βιοµηχανική Εταιρεία» ενώ το έτος 2000 σε «ΝΟΤΟΣ
COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ Ανώνυµη Εµπορική και Βιοµηχανική Εταιρεία» µε
διακριτικό τίτλο «NOTOS COM HOLDINGS S.A.»
Το διοικητικό συµβούλιο στην από 28.3.2001 συνέλευσή του αποφάσισε την
συγχώνευση µε την απορρόφηση από την NOTOS COM των εταιρειών
«ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.», «ΣΠΟΡΤΣΜΑΝ Α.Ε.», «ΕΝ∆ΥΣΗ
Α.Ε.»,
«Α.Β.Ε.Ε.
ΑΦΟΙ
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΙ»,
«ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ
Α.Ε.»,
«ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ
Α.Ε.»,
«ΑΤΑΛΑΝΤΗ Α.Β.Ε.Ε.» ΚΑΙ «ΑΤΑΛΑΝΤΑ Α.Ε.Β.Ε.» κατ εφαρµογή των
άρθρων 69-77 του Κ.Ν. 2190/1920 και των άρθρων 1-5 του Ν 2166/1993 µε
ηµεροµηνία ισολογισµού µετασχηµατισµού 31-3-2001. η συγχώνευση αυτή
ολοκληρώθηκε τον Νοέµβριο του 2001.
Η εταιρεία έχει έδρα το δήµο Κηφισίας ( Μενεξέδων 6, Κηφισιά τηλ. 210
80.07.300) και είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της
διεύθυνσης Α.Ε. & Εµπορίου του υπουργείου ανάπτυξης µε αριθµό
5219/06/Β/86/21.
Η διάρκειά της έχει ορισθεί σε 80 χρόνια και το µετοχικό της κεφάλαιο
ανέρχεται σε 35.541.867 ευρώ ολοσχερώς καταβεβληµένο και διαιρούµενο σε
71.083.734 κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,50 ευρώ η
καθεµία.
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4.14.2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2005
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Τα πληρωτέα µερίσµατα και οι αµοιβές του ∆Σ απεικονίζονται ως υποχρέωση
κατά τον χρόνο έγκρισής τους από τη γενική συνέλευση των µετόχων.
Τα αποτελέσµατα χρήσης επιβαρύνθηκαν µε αµοιβές των µελών του ∆Σ της
εταιρείας, µε ποσό 1200 χιλιάδες ( αντιστοιχεί σε 200 χιλιάδες για κάθε ένα από
τα έξι εκτελεστικά µέλη του ∆Σ που παρέχουν τις υπηρεσίες τους ως Γενικοί
∆ιευθυντές κλάδων ή διευθύνσεων.
Παράλληλα η γενική συνέλευση των µετόχων της 25-5-2005 ενέκρινε την διανοµή
αµοιβών µελών του ∆Σ ύψους 567 χιλιάδων ευρώ από τα κέρδη της χρήσεως
2004, εκ των οποίων 540 χιλιάδες ευρώ για τα εκτελεστικά και τα υπόλοιπα για
τα µη εκτελεστικά µέλη.
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4.14.3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006

Τα αποτελέσµατα χρήσης επιβαρύνθηκαν µε αµοιβές των µελών του ∆Σ της
εταιρείας, µε ποσό 1200 χιλιάδες ( αντιστοιχεί σε 200 χιλιάδες για κάθε ένα από
τα έξι εκτελεστικά µέλη του ∆Σ που παρέχουν τις υπηρεσίες τους ως Γενικοί
∆ιευθυντές κλάδων ή διευθύνσεων.
Παράλληλα η γενική συνέλευση των µετόχων της 21-6-2006 ενέκρινε την διανοµή
αµοιβών µελών του ∆Σ ύψους 567 χιλιάδων ευρώ από τα κέρδη της χρήσεως
2004, εκ των οποίων 540 χιλιάδες ευρώ για τα εκτελεστικά και τα υπόλοιπα για
τα µη εκτελεστικά µέλη.

Βλέπουµε ότι στη εν λόγω εταιρεία έγιναν όλες οι απαραίτητες προσαρµογές
και ότι οι αµοιβές του ∆Σ επιβαρύνουν τα αποτελέσµατα χρήσεως µε την
προσθήκη βέβαια των αµοιβών που προέρχονται από τα κέρδη των
προηγούµενων χρήσεων.
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4.15 Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε.
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4.15.1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η εταιρεία Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε. δραστηριοποιείται στους κλάδους
των κατασκευών του εµπορίου καθώς και της ενέργειας.
Στον κατασκευαστικό τοµέα η εταιρεία υλοποιεί σηµαντικά ιδιωτικά έργα για
λογαριασµό ελληνικών και πολυεθνικών εταιρειών.
Στον τοµέα του εµπορίου η εταιρεία είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος των
Βρετανικών προϊόντων Mothercare στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια µε
δυναµική ανάπτυξη και επέκταση του δικτύου καταστηµάτων της εν λόγω
φίρµας.
Στον τοµέα της ενέργειας η εταιρεία δραστηριοποιείται µέσω της θυγατρικής
της µε επωνυµία Κ.Λ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. στην µελέτη κατασκευή, λειτουργία
και εκµετάλλευση ενεργειακών έργων µε πιο πρόσφατο την κατασκευή ενός
µικρού υδροηλεκτρικού έργου στην Αγία Παρασκευή του ∆ήµου Κόνιτσας
Ιωαννίνων.
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4.15.2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2005

Η διανοµή των µερισµάτων στους µετόχους και οι αµοιβές του ∆Σ από τα κέρδη
της χρήσεως καταχωρούνται ως υποχρέωση στις οικονοµικές καταστάσεις όταν
η διανοµή εγκρίνεται από την γενική συνέλευση των µετόχων.
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4.15.3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006

Σε αυτή την περίπτωση δεν βρέθηκαν στα ετήσια δελτία της εταιρείας
προσαρµογές στα ∆ΛΧΠ ούτε ενσωµάτωση των αµοιβών των µελών του ∆Σ
στα αποτελέσµατα χρήσεως της εταιρείας και γενικά κρίνεται η πληροφόρηση
που παρέχει η εταιρεία στο επενδυτικό κοινό ως ελλιπής.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
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Στο παρόν σύγγραµµα ασχοληθήκαµε διεξοδικά µε το θέµα της εταιρικής
διακυβέρνησης µε σκοπιά στις ανταµοιβές των διοικητικών στελεχών, στις
µεγάλες εταιρείες κυρίως, δηλαδή στις ανώνυµες εταιρείες που είναι
εισηγµένες στο χρηµατιστήριο. Αυτό διότι σε αυτές τις εταιρείες, οι οποίες
προσελκύουν τα κεφάλαια των επενδυτών είναι πολύ σηµαντική η σωστή
λειτουργία της διακυβέρνησης τους, όπως επίσης και η πληροφόρηση σχετικά
µε αυτή. Έχει λεχθεί από πολλούς και είναι γενικά παραδεκτό ότι η σηµασία
της πληροφόρησης είναι πολύ σηµαντική για µια απόφαση επένδυσης και
είναι το πέπλο προστασίας των µικροεπενδυτών έναντι στους
µεγαλοεπενδυτές και στους managers των εταιρειών.
Έπειτα από µια µικρή εισαγωγή, στο δεύτερο κεφάλαιο περάσαµε στη
σηµασία της πληροφόρησης και έπειτα παρουσιάστηκαν εν συντοµία τα
∆ιεθνή Λογιστικά και Χρηµατοοικονοµικά Πρότυπα και στο τέλος
αναπτύχθηκαν οι διεθνείς πρακτικές που αφορούν τις ανταµοιβές των
managers. Το τρίτο κεφάλαιο είναι αφιερωµένο στην ελληνική πραγµατικότητα
και κατ’ επέκταση στις ελληνικές επιχειρήσεις και τις πρακτικές που
ακολουθούν τα ελληνικά στελέχη για τις ανταµοιβές τους.
Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται µια προσπάθεια να ερµηνευτεί ένα µοναδικό
φαινόµενο της ελληνικής πραγµατικότητας και να εξακριβωθεί το κατά πόσο οι
ελληνικές επιχειρήσεις συµµορφώθηκαν µε τις υποδείξεις των νέων
Λογιστικών προτύπων, µέσω µιας έρευνας στις οικονοµικές καταστάσεις 15
ελληνικών εισηγµένων εταιρειών.
Τα συµπεράσµατα που βγαίνουν από τη µελέτη αυτή κατά τη γνώµη µου είναι
µέτρια. Αυτό σηµαίνει ότι ως συνήθως η Ελλάδα είναι πίσω σε θέµατα
εταιρικής διακυβέρνησης και επενδυτικής διαφάνειας, όπως επίσης οι
πρακτικές των ελλήνων στελεχών τείνουν συχνά να εκµεταλλεύονται τα
νοµοθετικά πλαίσια εις βάρος των επενδυτών. Όµως στην αναγκαστική
αναδιάρθρωση που επέβαλαν τα διεθνή λογιστικά πρότυπα βλέπουµε σε
γενικές γραµµές συµµόρφωση των εταιρειών. Έχουν γίνει σηµαντικές
προσπάθειες για το σχεδιασµό και την υιοθέτηση µηχανισµών εταιρικής
διακυβέρνησης που θα οδηγήσει στην προάσπιση των δικαιωµάτων των
µετόχων. Βέβαια, η ανταγωνιστικότητα του Χρηµατιστηρίου Αθηνών δεν
µπορεί να ενισχυθεί ουσιαστικά στο διεθνές στερέωµα αν οι κρατικοί φορείς
δεν δώσουν περισσότερη έµφαση στην προάσπιση των συµφερόντων των
διευρυµένων ενδιαφερόµενων µερών, δηλαδή αυτών που δεν συµµετέχουν
στη διοίκηση, παρά στην προάσπιση των συµφερόντων των µεγαλοµετόχων
και της διοίκησης των εταιρειών. Βέβαια για την ελληνική πραγµατικότητα
υπάρχει ένα σηµείο που πρέπει να αναφερθεί. Αυτό είναι ο οικογενειοκρατικός
χαρακτήρας των περισσότερων εταιρειών ανεξαρτήτου µεγέθους. Είναι
δηλαδή συχνό το φαινόµενο τα µέλη της διοίκησης και οι µεγαλοµέτοχοι µιας
εταιρείας να είναι µια οικογένεια. Αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη για την
σύγκριση των ελληνικών εταιρειών σε διεθνές επίπεδο.
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