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Πρόλογος 

 

Ο διαχωρισμός μεταξύ ιδιοκτησίας και διοίκησης που προκύπτει από τη διεύρυνση 

της ιδιοκτησιακής βάσης των επιχειρήσεων καθιστά επιτακτική την ανάγκη 

εφαρμογής ενός πλαισίου προστασίας του συνόλου των μετόχων και ιδιαίτερα της 

μειοψηφίας από καταχρηστικές συμπεριφορές της διοίκησης. Υπό το πρίσμα των 

πρόσφατων εξελίξεων στη διακυβέρνηση πολυεθνικών επιχειρήσεων η 

αποτελεσματική «Εταιρική Διακυβέρνηση» αναδεικνύεται σε όρο «sine qua non» για 

τη προστασία των μετόχων και τη διατήρηση της εμπιστοσύνης των επενδυτών.  

Κεντρικό σημείο αναφοράς της παρούσας εργασίας αποτελεί η διαφάνεια στην 

επιχειρηματική συμπεριφορά, η οποία συνιστά πλέον μείζον αίτημα από το σύνολο 

των φορέων της αγοράς, επιτυγχάνεται μέσω αξιόπιστων οικονομικών καταστάσεων 

και ισότιμης πρόσβασης σε πληροφορίες που σχετίζονται με την πορεία μίας 

εταιρίας, και επιταχύνει τη διαμόρφωση κανόνων και συστάσεων βέλτιστης εταιρικής 

διακυβέρνησης, τόσο σε διεθνές όσο και σε εθνικό επίπεδο.  

Η πρώτη ενότητα της εργασίας περιλαμβάνει μία αναφορά στη διαχρονική έννοια της 

«Εταιρικής Διακυβέρνησης» η οποία πρωτοεμφανίστηκε τη δεκαετία του ’80 και τα 

τελευταία χρόνια έχει αναδειχτεί σε ένα ιδιαίτερα προσφιλές θέμα, τόσο για τον 

ακαδημαϊκό όσο και για τον επιχειρηματικό κόσμο. Περιγράφονται ακόμη οι βασικοί 

μηχανισμοί της, δίνοντας έμφαση σε εκείνους που αφορούν τη διοικητική δομή μίας 

επιχείρησης, και πιο συγκεκριμένα στη σύνθεση του διοικητικού συμβούλιο, στην 

τάση διαχωρισμού των ρόλων του Προέδρου και του διευθύνοντος συμβούλου (CEO) 

και στην ύπαρξη και σύνθεση των λεγόμενων επιτροπών ελέγχου. 

Στη δεύτερη ενότητα καταγράφεται ένα μεγάλο μέρος της θεωρίας που σχετίζεται με 

τις γνωστοποιήσεις οι οποίες εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις των 

εταιριών και το ρόλο τον οποίο οι τελευταίες διαδραματίζουν στον περιορισμό των 

προβλημάτων πληροφόρησης και αντιπροσώπευσης. Αναφέρεται  ακόμη η συμβολή 

των ελεγκτών και μεσαζόντων στις διαδικασίες κοινοποίησης των πληροφοριών, ενώ  

ακολουθεί η περιγραφή ενός πλαισίου το οποίο παρουσιάζει τα πιθανά οφέλη αλλά 

και τις ζημίες των διαφόρων δραστηριοτήτων που αφορούν τις γνωστοποιήσεις, τόσο 

σε επίπεδο επιχειρήσεων όσο και σε επίπεδο ευρείας αγοράς της οικονομίας σε 

εθελοντική αλλά και υποχρεωτική βάση. Η ενότητα ολοκληρώνεται με μία μικρή 

ανασκόπηση των σημαντικότερων εμπειρικών ερευνών σχετικά με στις οικονομικές 

συνέπειες που ακολουθούν την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων. 
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Το επόμενο κεφάλαιο αποτελεί και το συνδετικό κρίκο μεταξύ των δύο πρώτων 

ενοτήτων, από τη στιγμή που περιλαμβάνει την περιγραφή των σημαντικότερων και 

πιο πρόσφατων μελετών που έχουν ασχοληθεί με το ρόλο των μηχανισμών εταιρικής 

διακυβέρνησης και τη σύνδεση  των τελευταίων με την ποιότητα των εταιρικών 

γνωστοποιήσεων. Η πλειοψηφία αυτών εστιάζει πρωτίστως στα εξής τέσσερα 

χαρακτηριστικά του διοικητικού συμβουλίου: ανεξαρτησία, μέγεθος, δομή επιτροπής 

ελέγχου, και συγκεκριμένα επαγγελματικά χαρακτηριστικά ή πείρα των ανεξάρτητων 

διοικητικών στελεχών, ενώ καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η ποιότητα τόσο 

υποχρεωτικών όσο και εθελοντικών κοινοποιήσεων αυξάνεται σε συνάρτηση με την 

ποιότητα των μηχανισμών της εταιρικής διακυβέρνησης. 

Η τέταρτη ενότητα περιλαμβάνει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο της Ελλάδας η οποία τα 

τελευταία χρόνια έχει ενταχθεί δυναμικά στη γενικότερη προσπάθεια για διαμόρφωση 

ευνοϊκού επιχειρηματικού κλίματος, αύξηση της ανταγωνιστικότητας, βελτίωση της 

αξιοπιστίας των οικονομικών καταστάσεων και προσέλκυση νέου επενδυτικού 

κοινού. Αυτό περιλαμβάνει τη βασική σχετική ελληνική νομοθεσία του νόμου 

2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιριών», την έκδοση σχετικών Προεδρικών 

Διαταγμάτων, αποφάσεις και εγκυκλίους της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, το Νόμο για 

την Εταιρική Διακυβέρνηση των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο εταιριών (Ν. 

3016/2002), αλλά και την πρόσφατη καθιέρωση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. 

Στην τελευταία ενότητα, χρησιμοποιώντας ένα τυχαίο δείγμα τεσσάρων ελληνικών 

επιχειρήσεων από διαφορετικούς δείκτες και κλάδους, και με βάση ένα σύνολο 

μεταβλητών, γίνεται αρχικά μία προσπάθεια διερεύνησης της συμμόρφωσης που 

επιδεικνύουν οι  εισηγμένες επιχειρήσεις στην Ελλάδα τόσο με τις ελληνικές όσο και 

με τις διεθνείς πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης, υποχρεωτικού και μη χαρακτήρα. 

Στη συνέχεια επιχειρείται να εξεταστεί σε ποιο βαθμό εφαρμόζεται το σύνολο των 

γνωστοποιήσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις των Διεθνών Λογιστικών 

Προτύπων. Η ενότητα ολοκληρώνεται με τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα της 

μελέτης τα οποία αποτελούν μία σημαντική ένδειξη της σχέσης μεταξύ των 

εφαρμοζόμενων πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης και του ύψους των εταιρικών 

γνωστοποιήσεων. 
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1.Εταιρική Διακυβέρνηση (Corporate Governance) 

Θεωρία 

 

1.1.Έννοια της «Εταιρικής Διακυβέρνησης» 

 

 Ο όρος «Εταιρική Διακυβέρνηση» (Corporate Governance) δεν είναι σύγχρονος, 

όπως δεν είναι σύγχρονη ούτε και η σημασία του για την οργάνωση της εξουσίας και 

της διαχείρισης μιας επιχείρησης. Σύγχρονη είναι η προσπάθεια της εκ βαθέων 

αναδιοργάνωσης και του επανακαθορισμού των επιχειρηματικών εξελίξεων των 

τελευταίων ετών.  

Η απόπειρα για βελτίωση της αποδοτικότητας των επιχειρήσεων και επίτευξης 

ισορροπίας στην οικονομία μπορεί να ειπωθεί ότι ξεκινά το 1992 με την έκδοση του 

Κώδικα Βέλτιστης Συμπεριφοράς της επιτροπής «Cadbury» της Μ. Βρετανίας που 

εξέδωσε το Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ενώ η συνέχεια ανήκει στην έρευνα του 

Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανασυγκρότησης (ΟΟΣΑ) κατά τα έτη 

1997-1999, του οποίου η πρώτη δέσμη αρχών για την εταιρική διακυβέρνηση 

ανακοινώνεται λίγο αργότερα. Το ζήτημα μπορεί να έμενε στο χώρο των 

ακαδημαϊκών κοινοτήτων αν δεν ακολουθούσαν τα επιχειρηματικά σκάνδαλα της 

Enron και της Worldcom στις ΗΠΑ και αν δεν είχε προηγηθεί η ασιατική οικονομική 

κρίση (1997-1998), η οποία, μεταξύ άλλων, αποκάλυψε ότι το ενδεχόμενο 

«συστημικής αποτυχίας της εταιρικής διακυβέρνησης» είναι υπαρκτό. Την εποχή 

εκείνη ρυθμιστικές επιτροπές και εθνικές νομοθεσίες από όλο τον κόσμο 

ανακάλυψαν την ανάγκη για ορθή εταιρική διακυβέρνηση, και μάλιστα από την 

άποψη όχι της αφηρημένης ιδέας αλλά της συγκεκριμένης πρακτικής. 

Μέσα στα αμέσως επόμενα χρόνια, οι έντονες και γρήγορες εξελίξεις που 

σημάδευσαν τον οικονομικό και επιχειρηματικό κόσμο δημιούργησαν την ανάγκη για 

τη σύνταξη νέων αρχών, οι οποίες θα λάμβαναν υπόψη τα νέα δεδομένα και τους 

σύγχρονους προβληματισμούς, και άρα θα μπορούσαν να ανταποκριθούν καλύτερα 

στις ανάγκες των επιχειρήσεων. Έτσι, το 2003 ο ΟΟΣΑ προχώρησε στη δημοσίευση 

αναθεωρημένων αρχών. 

Αν και η εξοικείωση με τη διατύπωση της έννοιας της εταιρικής διακυβέρνησης ήταν 

ταχύτατη, μέχρι σήμερα δεν υφίσταται ορισμός της κοινά αποδεκτός, κάτι που όπως 

ισχυρίζονται οι αναλυτές σχετίζεται με την ίδια τη φύση της.  
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Η πρωταρχική αναφορά στη σχέση κόστους αντιπροσώπευσης και άριστης 

κεφαλαιακής δομής γίνεται από τους Jensen και Meckling (1976), οι οποίοι 

θεμελίωσαν την έννοια της εταιρικής διακυβέρνησης και η εργασία τους αποτελεί τη 

βάση στην οποία στηρίχθηκαν οι περισσότεροι συγγραφείς που ασχολήθηκαν στη 

συνέχεια με τη θεωρία της αντιπροσώπευσης. Από εκείνη την εποχή μέχρι σήμερα, η 

διεθνής βιβλιογραφία έχει να επιδείξει μία πληθώρα εργασιών και ερευνών σχετικών 

με την εταιρική διακυβέρνηση, η οποία έχει αναδειχτεί σε ένα ιδιαίτερα προσφιλές 

θέμα τα τελευταία χρόνια, τόσο για τον ακαδημαϊκό όσο και για τον επιχειρηματικό 

κόσμο. 

Ο La Porta και οι συνεργάτες του (2000) ορίζουν την εταιρική διακυβέρνηση ως «το 

σύνολο των μηχανισμών, οι οποίοι προστατεύουν τα ενδιαφέροντα των εξωτερικών 

επενδυτών από την ενδεχόμενη κατάχρηση των εσωτερικών στελεχών». 

Σύμφωνα με τον δημοφιλέστερο ορισμό, αυτόν του ΟΟΣΑ το 1999:  

«Η εταιρική διακυβέρνηση συνεπάγεται σειρά σχέσεων μεταξύ της διεύθυνσης μιας 

επιχείρησης, του διοικητικού της συμβουλίου, των μετόχων της και άλλων μερών που 

συμμετέχουν στις δραστηριότητές της. Καθορίζει επίσης τη διάρθρωση με την οποία 

προσδιορίζονται οι στόχοι μιας επιχείρησης καθώς και τα μέσα για την επίτευξή τους 

και για την εξασφάλιση της παρακολούθησης των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων».  

Στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν διαφορετικά 

συστήματα εταιρικής διακυβέρνησης τα οποία αντικατοπτρίζουν τις πολιτισμικές 

διαφορές τους και τις διαφορές απόψεων όσον αφορά το ρόλο των επιχειρήσεων και 

τον τρόπο χρηματοδότησής τους. Περίπου 40 κώδικες εταιρικής διακυβέρνησης, οι 

οποίοι ενδιαφέρουν την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν θεσπισθεί κατά τη διάρκεια της 

τελευταίας δεκαετίας, σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο, με σκοπό να προστατευθούν 

καλύτερα τα συμφέροντα των μετόχων και των ενδιαφερομένων. 

Οι πρακτικές του «δικαίου της Εταιρικής Διακυβέρνησης» δεν είναι λίγες και, το 

κυριότερο είναι πως δε συγκεντρώνουν την κοινή αποδοχή της πιστοποίησής τους ως 

τέτοιες. Ωστόσο, αν κανείς επιχειρούσε να κατηγοριοποιήσει τη διεθνή βιβλιογραφία 

θα δικαιούταν να καταλήξει στους παρακάτω μηχανισμούς εταιρικής διακυβέρνησης, 

σε εκείνες δηλαδή τις πρακτικές, που υιοθετούνται από τις επιχειρήσεις προκειμένου 

να ευθυγραμμιστούν τα συμφέροντα των μετόχων-ιδιοκτητών με εκείνα των 

διευθυντικών στελεχών: 

- τη διοικητική δομή της εταιρίας  

- τα δικαιώματα ψήφου,  

- την άμυνα σε εξαγορές και,  

- τις αποκαλύψεις (λογιστικά στοιχεία και αμοιβές στελεχών) 
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Για το σκοπό της παρούσας εργασίας θα επικεντρωθούμε στις δράσεις της εταιρικής 

διακυβέρνησης που σχετίζονται με τη διοικητική δομή της εταιρίας οι οποίες 

περιλαμβάνουν: 

- Το διοικητικό συμβούλιο και ειδικότερα το βαθμό συμμετοχής μη 

εκτελεστικών και ανεξάρτητων στελεχών  

- Την τάση να διαχωριστούν οι ρόλοι του προέδρου και του διευθύνοντος 

συμβούλου (CEO) 

- Την παρουσία των λεγόμενων επιτροπών ελέγχου (audit committees) και την 

εξέταση του κατά πόσο αυτές είναι ανεξάρτητες από την υπόλοιπη διοίκηση 

 

1.2.Διοικητικό Συμβούλιο (Board of directors) 

 

Είναι κοινά αποδεκτό πως το πρώτο ζητούμενο της εταιρικής διακυβέρνησης είναι η 

διασφάλιση της σχέσης εμπιστοσύνης ανάμεσα στη διοίκηση μιας εταιρίας και στους 

μετόχους της. Η πρώτη αναφορά στο ζήτημα γίνεται πολύ νωρίς από τον 

οικονομολόγο Adam Smith το 1776 στην εργασία του “An inquiry into the nature and 

causes of the wealth of nations”. Ακολουθούν οι Berle και Means το 1932, και στη 

συνέχεια η δημοσίευση πληθώρας εργασιών για το συγκεκριμένο θέμα, αφού 

αποδεικνύεται εξαιρετικά σημαντικό οι μέτοχοι να εμπιστεύονται το διοικητικό 

συμβούλιο, το σώμα που στην ουσία διαχειρίζεται τα επενδεδυμένα χρήματά τους, 

αλλά και η ίδια η διοίκηση να απολαμβάνει την υποστήριξη των επενδυτών, ιδίως 

όταν οι επιχειρηματικές συνθήκες είναι δύσκολες ή όταν τα θετικά αποτελέσματα 

μιας επιχειρηματικής πρωτοβουλίας καθυστερούν να φανούν. Η έλλειψη 

εμπιστοσύνης ανάμεσα στους ιδιοκτήτες και διοικητές  μιας εταιρίας από τη μία, και 

στους μετόχους της από την άλλη, μπορεί να αποδειχτεί μοιραία, αφού αν οι 

υποψήφιοι επενδυτές αισθάνονται ότι η ηγετική ομάδα μιας επιχείρησης ενδιαφέρεται 

αποκλειστικά για την ίδια και για τα συμφέροντα που εκπροσωπεί, δε θα επιδείξουν 

καμία διάθεση να επενδύσουν τα χρήματά τους στην εταιρία αυτή. Κάτι τέτοιο θα 

είναι εξαιρετικά οδυνηρό για την εταιρία, αφού η αποχή των επενδυτών θα αυξήσει 

το κόστος του κεφαλαίου για αυτή δημιουργώντας ταυτόχρονα αρνητική γνώμη στην 

επενδυτική κοινότητα και φρενάροντας την όποια άνοδο της μετοχής της. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το όργανο που ασκεί τη διοίκηση της εταιρίας και για 

τους Fama και Jensen (1983) αποτελεί τον πιο σημαντικό μηχανισμό εσωτερικού 

ελέγχου μιας επιχείρησης. Σύμφωνα με τους Hermalin και Weisbach (2003) ο ρόλος 

του είναι διπλός, αφενός παρακολουθεί και ελέγχει τα διευθυντικά στελέχη και 

αφετέρου αποφασίζει για την απομάκρυνσή τους όταν οι συνθήκες το απαιτούν. Στα 
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καθήκοντά του περιλαμβάνονται η λήψη αποφάσεων καθώς και η ευθύνη άσκησης 

πλήρους και αποτελεσματικού ελέγχου σε όλες τις δραστηριότητες της επιχείρησης. 

Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το μήνα 

(ανάλογα με το μέγεθος και τον κλάδο που ανήκει η επιχείρηση) και να εποπτεύει επί 

συνεχούς βάσεως τα εκτελεστικά διευθυντικά στελέχη (executive management) της 

επιχείρησης. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει να αποκτούν κάθε 

σχετική πληροφορία, να ενεργούν με καλή πίστη, με την προσήκουσα επιμέλεια και 

φροντίδα, και προς το συμφέρον της επιχείρησης και των μετόχων. 

 

1.2.1.Ανεξάρτητα μέλη 

 

Ως το σημαντικότερο και το περισσότερο αμφισβητούμενο θέμα ανάμεσα σε όσα 

θέματα της εταιρικής διακυβέρνησης άπτονται του διοικητικού συμβουλίου, έχει 

αναδειχτεί, το κατά πόσο στη σύνθεση του μετέχουν σε επαρκές ποσοστό μη 

εκτελεστικά-ανεξάρτητα μέλη. Μέλη δηλαδή, που έχουν λίγη ή καθόλου σχέση με το 

ιδιοκτησιακό καθεστώς της εταιρίας, και άρα εκτιμάται ότι είναι σε θέση να 

προωθήσουν διαυγέστερα και με περισσότερη ελευθερία τα συμφέροντα της ίδιας της 

επιχειρηματικότητας και συνεπώς των μετόχων. Σύμφωνα με μία ενδιαφέρουσα 

άποψη, η ύπαρξη συμβουλίου από μόνη της δε διασφαλίζει τους μετόχους έναντι του 

προβλήματος της αντιπροσώπευσης γιατί τα ίδια τα διοικητικά στελέχη είναι 

ουσιαστικά αντιπρόσωποι, με συμφέροντα που διαφέρουν από αυτά των ιδιοκτητών 

(Hermalin και Weisbach, 1988). 

Η σπουδαιότητα των μη εκτελεστικών μελών αρχίζει να απασχολεί περισσότερο στις 

αρχές της δεκαετίας του ’90 καθώς γίνεται αντιληπτή η συμβολή τους στην τήρηση 

της διαφάνειας και αξιοπιστίας των εταιριών. Στο παρελθόν ο ρόλος τους 

επισκιαζόταν από ισχυρούς γενικούς διευθυντές, πλέον όμως αποτελούν διεθνή 

πρακτική στα συμβούλια των εταιριών. 

Αν και στην πράξη οι κανονισμοί που διέπουν τον διορισμό, την απομάκρυνση και 

τον έλεγχο του διοικητικού συμβουλίου εμφανίζουν σημαντικές διαφορές από χώρα 

σε χώρα, οι διακριτοί ρόλοι μεταξύ ανεξάρτητων και μη μελών, εμφανίζουν κοινά 

χαρακτηριστικά στα περισσότερα εθνικά επιχειρηματικά περιβάλλοντα: τα 

εκτελεστικά μέλη διοικούν και τα μη εκτελεστικά μέλη ελέγχουν. Να σημειωθεί 

βέβαια πως σε κάποια άλλα εταιρικά συστήματα οι δύο αυτές διαδικασίες του 

ελέγχου και της διοίκησης είναι εντελώς ξεχωριστές, περιλαμβάνοντας διοικητικά 

συμβούλια με αποκλειστική αρμοδιότητα τη διοίκηση, με συνήθως στενούς δεσμούς 

με το ιδιοκτησιακό καθεστώς, και ανεξάρτητες ελεγκτικές επιτροπές.  



 
9 

 

Αν και πρακτικά καμία από τις δύο επιλογές δεν αποκλείει τον έλεγχο των 

διευθυνόντων από τους ιδιοκτήτες και την υποβάθμιση των συμφερόντων των 

μετόχων, ένα σύστημα ορθής εταιρικής διακυβέρνησης προβλέπει την επιλογή 

εξασφαλισμένα ανεξάρτητων διοικητικών στελεχών που δεν εμφανίζουν κανένα 

δεσμό προς την εταιρία. 

Για έναν όλο και αυξανόμενο αριθμό θεσμικών επενδυτών το θέμα της εμπιστοσύνης 

ανακύπτει ανάγλυφα σε ό,τι αφορά τη σύνθεση ενός διοικητικού συμβουλίου. Αν οι 

θεσμικοί επενδυτές υποπτευθούν ότι η διεύθυνση επηρεάζεται είτε από την 

ιδιοκτησία είτε από πλειοψηφική μερίδα μετόχων ώστε να μην παίρνει αποφάσεις που 

θα ωφελούν και τη μειοψηφία, το πιθανότερο είναι πως θα αποφύγουν την αγορά 

μετοχών της συγκεκριμένης εταιρίας ή θα προσφέρουν μειωμένο τίμημα για την 

απόκτησή τους. 

Όπως παραδέχονται στελέχη επενδυτικών εταιριών, ο χρόνος που ο κάθε θεσμικός 

επενδυτής μπορεί να διαθέσει για να ελέγξει την ποιότητα των διαδικασιών μέσω των 

οποίων εκλέγεται το διοικητικό συμβούλιο μιας εταιρίας είναι περιορισμένος. Έτσι, η 

επιλογή των ιδανικών εταιριών γίνεται με βάση το κριτήριο σύμφωνα με το οποίο το 

διοικητικό συμβούλιο το οποίο περιέχει ανεξάρτητα μέλη είναι πιθανότερο να 

υπηρετεί τα συμφέροντα όλων των μετόχων από ότι αυτό που είναι εξ ολοκλήρου 

διορισμένο από τη διοίκηση. 

Ο αριθμός των διατάξεων που αφορούν στη συμμετοχή ή μη εκτελεστικών μελών στο 

διοικητικό συμβούλιο αυξάνεται ραγδαία σε όλες τις κανονιστικές ρυθμίσεις που 

αφορούν στην εταιρική διακυβέρνηση. Η πρώτη δέσμη αρχών που εξέδωσε ο ΟΟΣΑ 

αναφέρεται ρητά στη σημασία της ανεξαρτησίας των μελών του διοικητικού 

συμβουλίου ενώ και το αντίστοιχο κανονιστικό πλαίσιο της Βρετανίας (Combined 

Code) ζητά το 1/3 των μελών, ή τουλάχιστον τρία άτομα, να είναι μη εκτελεστικά 

μέλη. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης 

(NYSE) και στο NASDAQ, ήδη προτείνεται η πλειονότητα των μελών να 

αποτελείται από ανεξάρτητα μέλη. 

 

1.2.2.Διαχωρισμός ρόλων Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου (CEO) 

 

Ένα ακόμη ζήτημα που έχει συζητηθεί ευρέως και σχετίζεται με τη λειτουργία των 

διοικητικών συμβουλίων είναι το κατά πόσο ο πρόεδρος θα πρέπει να είναι 

διαφορετικό πρόσωπο από τον CEO της εταιρίας. Μεγάλος φαίνεται πως είναι ο 

αριθμός των θεσμικών επενδυτών που πιστεύουν ότι μία εταιρία είναι περισσότερο 
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σταθερή και εμφανίζει μακροπρόθεσμα λιγότερη «επικινδυνότητα» για έναν 

επενδυτή, αν είναι αρνητικά διακείμενη έναντι της προοπτικής ενός πανίσχυρου 

«αφεντικού» που θα συγκεντρώνει σχεδόν όλες τις εξουσίες. Οι Monks και Minow 

(1995) αναφέρουν πως ο διαχωρισμός των δύο ρόλων περιορίζει τις αλαζονικές 

τάσεις της διοίκησης και τις κινήσεις που αποσκοπούν σε εξυπηρέτηση προσωπικών 

συμφερόντων, συμβάλλει στην καλύτερη απόδοση του διοικητικού συμβουλίου και 

στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των καταστάσεων κρίσεως. 

Όπως πιστεύεται από όλο και περισσότερους αναλυτές, ο διαχωρισμός των ρόλων 

του προέδρου και του διευθύνοντος συμβούλου δημιουργεί αποτελεσματικότερα 

πραγματική ισορροπία δυνάμεων, όταν σε μια εταιρία η διασπορά είναι μεγάλη ή 

όταν ο πρόεδρος είναι σαφώς ανεξάρτητος από τη διοίκηση και τους βασικούς 

μετόχους. Στις εταιρίες όπου ένας και μόνο μέτοχος είναι κυρίαρχος, ο διαχωρισμός 

των εξουσιών μπορεί να αποδειχτεί μικρής σημασίας.  

Η ιδέα του διαχωρισμού των εξουσιών προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου δεν 

είναι νέα. Ήδη, από το 1992 περιλαμβάνεται στον βρετανικό ”Cadbury Code”, ενώ 

έκτοτε τυγχάνει αυξανόμενης επενδυτικής αναγνώρισης. Μέσα στο 2002, στις αρχές 

του οποίου ο αριθμός των εταιριών του S&P 500 που είχαν ξεχωριστό πρόεδρο και 

διευθύνοντα σύμβουλο ήταν αμελητέος, καταγράφηκε η πρώτη αύξηση των 

περιπτώσεων μετά από δύο έτη. Η αλλαγή αυτή μπορεί να είναι οριακή, είναι όμως 

και ενδεικτική της τάσης.  

Σύμφωνα με μία μεταγενέστερη μελέτη τον Μάρτιο του 2004, το 75% των CEOs των 

επιχειρήσεων του S&P 500 είναι ταυτόχρονα και διευθύνοντες σύμβουλοι, λίγο 

χαμηλότερο ποσοστό από το 79% του Φεβρουαρίου του 2003. Ακόμη, από τις 

επιχειρήσεις του S&P 500 που δε συνδύασαν τους δύο ρόλους τον Μάρτιο του 2004, 

στις 65 από αυτές παρατηρήθηκε πως τη θέση του προέδρου είχε ο προηγούμενος 

CEO της επιχείρησης. Το 2004 για περίπου το 90% των βρετανικών εισηγμένων 

επιχειρήσεων οι θέσεις του CEO και του Διευθύνοντος Συμβούλου καλύπτονται από 

δύο διαφορετικά άτομα.  

Από την άλλη, με αργούς ρυθμούς προχωρά στις ΗΠΑ η υπόθεση του διαχωρισμού 

των ρόλων προέδρου του διοικητικού συμβουλίου, καθώς οι αντιρρήσεις των 

αμερικανικών εταιρικών στελεχών εστιάζονται στη «διάσπαση των διαδικασιών 

λήψης απόφασης», και βάσει της παραπάνω έρευνας μόλις για το 10% των 

αμερικανικών εισηγμένων επιχειρήσεων φαίνεται πως ισχύει το ίδιο. (Ugeox, 2004). 

Στη Γαλλία, επίσης για το 2002, καταγράφηκε αξιοπρόσεκτη άνοδος (η μεγαλύτερη 

από το 1997) στον αριθμό των εταιριών που μοίρασαν τις βασικές τους εξουσίες σε 

δύο πρόσωπα. 
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1.2.3.Επιτροπές ελέγχου (audit committees) 

Έδαφος κερδίζει και η άποψη σύμφωνα με την οποία ο διορισμός επιτροπών οι 

οποίες αποτελούν το συνδετικό κρίκο μεταξύ του διοικητικού συμβουλίου και του 

εσωτερικού και εσωτερικού ελέγχου, με αυστηρά καθορισμένες αρμοδιότητες είναι ο 

καλύτερος τρόπος να εξασφαλιστεί μία σειρά από απαραίτητες διαδικασίες για την 

εύρυθμη λειτουργία και την πρόοδο μιας επιχείρησης. Ως τέτοιες αναφέρονται η 

εύστοχη επιλογή των ατόμων που θα στελεχώσουν την εταιρία, τα επαρκή κίνητρα 

προς τα διευθυντικά στελέχη ώστε να πετύχουν υψηλές αποδόσεις και η διασφάλιση 

ότι τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων ανακοινώνονται νομότυπα και με 

ακρίβεια. Ο Harold M. Williams, πρώην πρόεδρος της Αμερικανικής Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς (SEC) αναφέρει ότι «η επιτροπή ελέγχου μπορεί αναμφισβήτητα να 

ενισχύσει, αν όχι να εξασφαλίσει την αξιοπιστία των εταιρικών οικονομικών 

καταστάσεων» (Mc Mullen, 1996), ενώ ο  Kesner (1988) υποστηρίζει ότι οι πιο 

σημαντικές αποφάσεις των διοικητικών συμβουλίων δημιουργούνται σε επίπεδο 

επιτροπών. 

Η σύσταση επιτροπών ελέγχου προτάθηκε για πρώτη φορά από το χρηματιστήριο της 

Νέας Υόρκης (NYSE) το 1939, ενώ η Αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) 

πρότεινε το 1972 την καθιέρωσή τους από τις δημόσιες επιχειρήσεις. 

Η γαλλικής προέλευσης έκθεση για την εταιρική διακυβέρνηση «Vienot I» εξαιρετικά 

εύστοχα αναφέρει: «Συχνά η ανακύπτουσα προχειρότητα σχετικά με θέματα ελέγχου 

και λογιστικής ενημέρωσης προκαλεί σύγχυση στους επενδυτές, καθώς η ποιότητα 

της εργασίας των διοικούντων δεν είναι ευκρινής στους μετόχους». 

Το σύνολο μη δεσμευτικών μέτρων που εισήγαγε η «Vienot I» σε αρμονία με τον 

βρετανικό «Cadbury Code» του 1992 περιλάμβανε την πρόταση προς τα διοικητικά 

συμβούλια να διορίζουν επιτροπές επιφορτισμένες τουλάχιστον με τρεις αποστολές: 

- Τον διορισμό διευθυντών 

- Την επίβλεψη των ελεγκτικών και λογιστικών διαδικασιών, και 

- Τον καθορισμό των αμοιβών των διοικητικών στελεχών 

Εντούτοις, με την πάροδο των χρόνων οι ευθύνες και αρμοδιότητές τους εντάθηκαν 

εντυπωσιακά, με δύο βασικούς σταθμούς στην ιστορία τους τη δημοσίευση των δύο 

παρακάτω ρυθμιστικών μεταρρυθμίσεων: 

(1) της έκθεσης της Blue Ribbon Committee το 1999 με τίτλο “Report and 

Recommendations on Improving the Effectiveness of Corporate Audit Committees”,  

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6VFK-459JDBN-1&_user=83476&_coverDate=06%2F30%2F2003&_fmt=full&_orig=search&_cdi=6013&view=c&_acct=C000059629&_version=1&_urlVersion=0&_userid=83476&md5=0071e40e678a4f8df69358a8656fb07d&ref=full#bib21
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(2) της έκθεση του Sarbanes Oxley με τίτλο “The Corporate and Criminal Fraud 

Accountability Act” (SOX, 2002) 

Σύμφωνα με το νόμο του Sarbanes Oxley το 2002: 

«Επιτροπή ελέγχου αποτελεί μία επιτροπή (ή ισοδύναμο σώμα) η οποία ιδρύεται από 

και μεταξύ των μελών του διοικητικού συμβουλίου ενός εκδότη μετοχών, με σκοπό 

την εποπτεία των οικονομικών διαδικασιών και των διαδικασιών σύνταξης και 

ελέγχου των λογιστικών καταστάσεων του εκδότη» (SOX, Section 2, Definitions, 

No,3,Α). 

Οι διατάξεις του ίδιου νόμου αυξάνουν τις ευθύνες και την εξουσία των επιτροπών 

ελέγχου, αυξάνουν όμως ταυτόχρονα και τις απαιτήσεις όσον αφορά την ιδιότητα των 

μελών και τη σύνθεση τους με σκοπό να περιλαμβάνουν τα πιο ανεξάρτητα μέλη του 

διοικητικού συμβουλίου.  

Ως απάντηση, η Αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και τα χρηματιστήρια των 

ΗΠΑ προτείνουν νέους κανονισμούς με σκοπό την ενίσχυση του ρόλου των 

επιτροπών ελέγχου. Με βάση τις νέες ρυθμίσεις, οι τελευταίες, είναι αρμόδιες για την 

έγκριση των ελεγκτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών που παρέχονται στην 

εταιρία, την επιλογή των ελεγκτών και το ζήτημα της αποζημίωσης τους, και την 

υποστήριξη διαδικασιών για συγκέντρωση και σωστή μεταχείριση των καταγγελιών 

και παραπόνων των υπαλλήλων. Ακόμη, έχουν δικαιοδοσία για κλείσιμο 

συνεργασιών με ειδικούς συμβούλους ή εμπειρογνώμονες, με χρηματοδότηση που 

παρέχεται από την επιχείρηση.  

Σήμερα, η δημιουργία ανεξάρτητων επιτροπών για ελεγκτικά θέματα (audit 

committees), για θέματα αμοιβών (remuneration committees), και για θέματα 

διορισμού στελεχών (nomination committees) είναι υποχρεωτική ή προτεινόμενη στη 

Γαλλία, την Ολλανδία, τη Σουηδία, τη Βρετανία, το Βέλγιο, την Αυστραλία, αλλά και 

τις ΗΠΑ. 

Στις ΗΠΑ, αν και ο ρόλος των διαφόρων επιτροπών αυξάνεται, όπως αυτής που 

αναμένεται να καθορίζει επακριβώς τα bonus στελεχών, το μεγαλύτερο βάρος δίνεται 

στους ελέγχους γύρω από τις λογιστικές καταστάσεις, εκεί δηλαδή που «πόνεσε» η 

αμερικανική επενδυτική κοινότητα λίγα έτη νωρίτερα. Σύμφωνα με όσα ορίζει ο 

νόμος Sarbanes-Oxley, οι ελεγκτικές επιτροπές είναι υπεύθυνες για τον διορισμό και 

την επίβλεψη των ελεγκτικών εταιριών που εργάζονται στην υπηρεσία μιας 

εισηγμένης, συμπεριλαμβανομένων και των όποιων διαφωνιών προκύψουν ανάμεσα 

στη διοίκηση και τους εξωτερικούς ελεγκτές. (Rittenberg και Nair, 1993, BRC, 1999, 

NACD, 2000, Burke και Guy, 2001). Κάθε μέλος των επιτροπών αυτών πρέπει να 
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είναι ανεξάρτητο μέλος του διοικητικού συμβουλίου, ενώ οι εξωτερικοί ελεγκτές 

αναφέρουν απευθείας σε αυτές. Εξάλλου, οι ίδιες επιτροπές είναι επιφορτισμένες με 

την προετοιμασία της απαιτούμενης από την Αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 

«Έκθεσης ελεγκτικής επιτροπής προς τους μετόχους», η οποία υποβάλλεται μία φορά 

το χρόνο. Συνολικότερα, το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE) κάνει λόγο για 

την ανάγκη οι επιτροπές ελέγχου να διασφαλίζουν τα εξής τρία πράγματα: 

- τη διαφάνεια κατά την ανακοίνωση των λογιστικών στοιχείων 

- τη συμβατότητα των πρακτικών της επιχείρησης με τους κανονισμούς, και 

- την ανεξαρτησία των μελών της 

Μάλιστα, οι νέοι κανονισμοί προβλέπουν ότι οι διάφορες ανεξάρτητες επιτροπές θα 

πρέπει να συναντώνται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο χωρίς την παρουσία των 

εκτελεστικών μελών, ενώ στην αγορά NASDAQ το minimum των συναντήσεων 

αυτών είναι δύο φορές το χρόνο. 

Τέλος, να σημειωθεί, πως ακόμη κι αν η ύπαρξη και σύνθεση της επιτροπής 

λογιστικού ελέγχου αποτελεί μία και μόνο διάσταση του αντικειμένου της εταιρικής 

διακυβέρνησης (Cohen και Hanno, 2000), η εξέτασή της αποτελεί σημαντικό ζήτημα 

επειδή από τους συμμετέχοντες στις κεφαλαιαγορές θεωρείται σημαντικό μέσο 

παροχής αποτελεσματικής εποπτείας της διαδικασίας σύνταξης των εταιρικών 

οικονομικών καταστάσεων (DeFond και Jiambalvo, 1991, Dechow et Al,1996, 

McMullen, 1996, Wild, 1996). Από την άλλη πλευρά, έρευνες αποδεικνύουν ότι η 

έλλειψη αποτελεσματικής διεκπεραίωσης του έργου της επιτροπής ελέγχου είναι 

δυνατό να συμβάλει στην οικονομική αποτυχία μιας επιχείρησης και μείωση της 

εμπιστοσύνης του κοινού όσον αφορά την ακεραιότητα και ποιότητα των 

καταστάσεών της (Verschoor, 1990a, 1990b, Lublin και MacDonald, 1998).  
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2.Γνωστοποιήσεις (Disclosures) 

Θεωρία 

 

2.1.Ρόλος των εταιρικών γνωστοποιήσεων στις κεφαλαιαγορές 

 

Οι εταιρικές γνωστοποιήσεις αποτελούν ένα εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα για τη 

λειτουργία μιας αποδοτικής κεφαλαιαγοράς. Οι επιχειρήσεις παρέχουν 

γνωστοποιήσεις μέσω της δημοσίευσης των οικονομικών εκθέσεων που 

προβλέπονται από τους κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών 

καταστάσεων, των υποσημειώσεων, των κοινοποιήσεων σχετικών με θέματα 

διοίκησης της επιχείρησης και της ανάλυσης αυτών. Αρκετές είναι οι εταιρίες οι 

οποίες συνεισφέρουν σε ένα καλύτερο επίπεδο επικοινωνίας σε εθελοντική βάση, με 

έκδοση προβλέψεων όσον αφορά διοικητικά ζητήματα, παρουσιάσεις αναλυτών και 

σύγκληση συσκέψεων, δελτία τύπου, διαδικτυακούς τόπους, και άλλους είδους 

εταιρικές εκθέσεις. Τέλος, υπάρχουν κοινοποιήσεις που αφορούν τις εταιρίες και 

προσφέρονται από πληροφοριακούς μεσάζοντες, όπως για παράδειγμα από 

οικονομικούς αναλυτές, εμπειρογνώμονες του κλάδου, και τον οικονομικό τύπο.  

Μια κρίσιμη πρόκληση για οποιαδήποτε οικονομία είναι η βέλτιστη κατανομή της 

πόρων της σε επενδυτικές ευκαιρίες. Συνήθως, υπάρχουν πολλοί νέοι επιχειρηματίες 

και επιχειρήσεις που επιθυμούν να προσελκύσουν τις αποταμιεύσεις των 

νοικοκυριών, οι οποίες διανέμονται τυπικά σε ένα ευρύ πεδίο, με σκοπό να 

χρηματοδοτήσουν τις επιχειρηματικές τους ιδέες. Και ενώ τόσο αποταμιευτές όσο και 

επιχειρηματίες επιθυμούν να αναπτύσσουν εμπορικές δραστηριότητες μεταξύ τους, 

το ζήτημα του συνδυασμού των αποταμιεύσεων με τις επιχειρησιακές επενδυτικές 

ευκαιρίες αποδεικνύεται ιδιαίτερα περίπλοκο για δύο τουλάχιστον λόγους. Αρχικά, οι 

επιχειρηματίες κατέχουν χαρακτηριστικά καλύτερη πληροφόρηση σε σχέση με τους 

αποταμιευτές σχετικά με την αξία των επενδυτικών ευκαιριών και των κινήτρων 

αύξησης της αξίας τους. Το γεγονός αυτό έχει ως συνέπεια οι αποταμιευτές, όταν 

πραγματοποιούν επενδύσεις σε επιχειρηματικά εγχειρήματα να αντιμετωπίζουν ένα 

σημαντικό πρόβλημα πληροφόρησης (information problem). Επίσης, ακόμη και στην 

περίπτωση που επιχειρήσουν να προχωρήσουν στην πραγματοποίηση κάποιας 

επένδυσης έρχονται αντιμέτωποι με το κίνητρο των επιχειρηματιών να 

οικειοποιηθούν την αποταμίευση αυτή, γεγονός που οδηγεί σε πρόβλημα 

αντιπροσώπευσης (agency problem).  
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2.1.1.Πρόβλημα πληροφόρησης (information problem) 

 

Το ζήτημα αυτό προκύπτει λόγω της ύπαρξης διαφορών στην κατοχή πληροφοριών 

και των αντικρουόμενων κινήτρων μεταξύ επιχειρηματιών και αποταμιευτών, και 

είναι ενδεχομένως πιθανό να οδηγήσει ακόμη και σε κατάρρευση της λειτουργίας των 

κεφαλαιαγορών (Akerlof, 1970). Για παράδειγμα, στην υποθετική περίπτωση όπου οι 

μισές από τις επιχειρηματικές ιδέες είναι «καλές», επενδυτές και επιχειρηματίες 

λειτουργούν με βάση τη λογική και αξιολογούν τις επενδύσεις με βάση την 

πληροφόρηση την οποία έχουν στη διάθεσή τους. Αν οι επενδυτές δε μπορούν να 

διακρίνουν μεταξύ των δύο τύπων επιχειρηματικών ιδεών, οι επιχειρηματίες με τις 

«κακές» ιδέες θα προσπαθήσουν να υποστηρίξουν ότι οι ιδέες τους είναι τόσο 

πολύτιμες όσο και οι πραγματικά «καλές». Με βάση αυτή την πιθανότητα, οι 

επενδυτές θα αξιολογήσουν όλες τις ιδέες σε ένα μέσο επίπεδο. Συνεπώς, αν το 

πρόβλημα δεν επιλυθεί πλήρως, και με βάση τις πληροφορίες που έχουν στη διάθεσή 

τους οι επιχειρηματίες, είναι λογικό να υποτιμηθούν κάποιες καλές ιδέες και από την 

άλλη να υπερτιμηθούν κάποιες άλλες, όχι τόσο καλές. 

Όσον αφορά τις προτάσεις που θα είχαν τη δυνατότητα να δώσουν λύση στο ζήτημα 

αυτό, μία από αυτές θα μπορούσε να αποτελέσει η σύναψη συμβάσεων μεταξύ 

επιχειρηματιών και επενδυτών οι οποίες θα παρέχουν κίνητρα για πλήρη δημοσίευση 

των ιδιωτικών πληροφοριών, μετριάζοντας κατά συνέπεια το πρόβλημα της 

λανθασμένης αξιολόγησης των επενδύσεων (Kreps, 1990). Μια ακόμη πιθανή λύση 

στο ζήτημα της ασυμμετρίας της πληροφόρησης θα μπορούσε να αποτελέσει η 

θέσπιση κανόνων οι οποίοι να απαιτούν από τα διευθυντικά στελέχη των 

επιχειρήσεων να αποκαλύπτουν πλήρως τις ιδιωτικές τους πληροφορίες. Να 

σημειωθεί ακόμη ότι λόγω του ζητήματος αυτού υπάρχει απαίτηση για ύπαρξη και 

δραστηριοποίηση πληροφοριακών μεσαζόντων οι οποίοι εμπλέκονται στην παραγωγή 

ιδιωτικών πληροφοριών των διευθυντικών στελεχών με σκοπό την αποκάλυψη 

πληροφοριών ανώτερου επιπέδου.  

 

2.1.2.Πρόβλημα αντιπροσώπευσης (agency problem) 

 

Το ζήτημα της αντιπροσώπευσης προκύπτει επειδή οι αποταμιευτές που επενδύουν 

σε ένα επιχειρηματικό εγχείρημα κατά κύριο λόγο δε σκοπεύουν να διαδραματίσουν 

ενεργό ρόλο στη διαχείρισή του, και συνεπώς όλη η ευθύνη για το έργο αυτό 

μεταβιβάζεται στον επιχειρηματία. Έτσι, μόλις οι αποταμιευτές επενδύσουν τα 

http://www.sciencedirect.com/science/article/B6V87-4434YTX-B/2/91c62c96c1237e4a2c590eebbff00582#bib3
http://www.sciencedirect.com/science/article/B6V87-4434YTX-B/2/91c62c96c1237e4a2c590eebbff00582#bib97
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κεφάλαιά τους σε ένα επιχειρηματικό εγχείρημα, το κίνητρο του επιχειρηματία είναι 

να λάβει αποφάσεις οι οποίες να οικειοποιούνται τα κεφάλαια των πρώτων. Για 

παράδειγμα, όταν οι αποταμιευτές αποκτήσουν κοινές μετοχές σε μία εταιρία, ο 

επιχειρηματίας μπορεί να χρησιμοποιήσει τα συγκεκριμένα κεφάλαια για παροχή 

ειδικών προνομίων στα στελέχη της (perquisites), για πληρωμή μεγαλύτερων 

αποζημιώσεων, ή για επενδύσεις και λειτουργικές αποφάσεις που πιθανό αποδειχτούν 

επιβλαβείς για τα συμφέροντα των εξωτερικών επενδυτών (Jensen και Meckling, 

1976).  Εναλλακτικά, μπορεί να οικειοποιηθεί την αξία των κεφαλαίων εκδίδοντας 

περισσότερους προνομιακούς τίτλους, διαθέτοντας τα μετρητά που έλαβε από τους 

επενδυτές ως μέρισμα ή αναλαμβάνοντας επιχειρηματικά σχέδια υψηλού κινδύνου 

(Smith και Warner, 1979). Οι δύο πρώτες περιπτώσεις μειώνουν την πιθανότητα να 

υπάρξουν ικανοποιητικά διαθέσιμοι πόροι οι οποίοι θα ξεπληρώσουν πλήρως το 

υπάρχον χρέος ή κάποιο χρέος μειωμένης προτεραιότητας σε μία ενδεχόμενη 

κατάσταση οικονομικής συντριβής, ωφελώντας τον επιχειρηματία. Τα επιχειρηματικά 

σχέδια υψηλού κινδύνου από την άλλη, αυξάνουν την πιθανότητα τόσο μιας 

επιτυχημένης έκβασης η οποία θα ωφελήσει δυσανάλογα τον επιχειρηματία, όσο και 

μιας κακής έκβασης που θα επιβαρύνει δυσανάλογα τους δανειστές της επιχείρησης. 

Όσον αφορά τις προτάσεις που θα μπορούσαν να δώσουν λύση στο ζήτημα της 

αντιπροσώπευσης, μία από αυτές θα αποτελούσαν τα συμβόλαια που συνάπτονται 

μεταξύ επιχειρηματιών και επενδυτών και σκοπό έχουν να ευθυγραμμίσουν τα 

συμφέροντα των δύο μελών. Τέτοιου είδους συμβόλαια περιλαμβάνουν τις 

συμφωνίες αποζημιώσεων και τις χρεωστικές συμβάσεις. Αυτά, συχνά απαιτούν από 

τους επιχειρηματίες να αποκαλύπτουν πληροφορίες ώστε να επιτρέπουν στους 

επενδυτές να ελέγχουν τη συμμόρφωση με τις συμφωνίες που έχουν υπογραφεί και 

να αξιολογούν κατά πόσο οι επιχειρηματίες έχουν διαχειριστεί τους πόρους της 

εταιρίας προς όφελος των εξωτερικών ιδιοκτητών. 

 Ένας δεύτερος μηχανισμός που θα μπορούσε να μετριάσει το πρόβλημα της 

αντιπροσώπευσης είναι το διοικητικό συμβούλιο, ο ρόλος του οποίου είναι να 

φροντίζει για τον έλεγχο και την πειθαρχία της διοίκησης της εταιρίας ώστε αυτή να 

δραστηριοποιείται για το συμφέρον των εξωτερικών ιδιοκτητών. Να σημειωθεί 

ακόμη, ότι οι πληροφοριακοί μεσάζοντες, όπως οι οικονομικοί αναλυτές και οι 

στατιστικές εταιρίες, εμπλέκονται στην παραγωγή ιδιωτικών πληροφοριών με σκοπό 

να αποκαλύψουν οποιαδήποτε κακή χρήση των επιχειρησιακών πόρων από τα 

διευθυντικά στελέχη, ενώ από την άλλη, η αγορά εταιρικού ελέγχου, η οποία 

περιλαμβάνει την απειλή των εχθρικών εξαγορών, μετριάζει επίσης τα προβλήματα 

αντιπροσώπευσης μεταξύ εταιρικών μελών και εξωτερικών μετόχων.  

../flwrou/healy.htm#bib93
../flwrou/healy.htm#bib93
../flwrou/healy.htm#bib133
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2.2.Ρόλος ελεγκτών και μεσαζόντων στη διαδικασία κοινοποίησης των 

πληροφοριών 

 

2.2.1.Ελεγκτές (Auditors) 

 

Οι ελεγκτές παρέχουν στους επενδυτές την ανεξάρτητη διαβεβαίωση ότι οι 

οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας έχουν συμμορφωθεί με τις γενικά αποδεκτές 

λογιστικές αρχές. Το γεγονός ότι οι τιμές των μετοχών αντιδρούν στις ανακοινώσεις 

των κερδών (Kothari, 2001) σημαίνει ότι στο σύνολό τους οι επενδυτές θεωρούν τις 

λογιστικές πληροφορίες αξιόπιστες. Εντούτοις, το ζήτημα που προκύπτει εδώ είναι το 

αν αυτή η αξιοπιστία προκύπτει από τη διαβεβαίωση που παρέχεται από τους 

ελεγκτές ή από άλλες πηγές, όπως η πιθανή νομική ευθύνη των διευθυντικών 

στελεχών  στην περίπτωση προώθησης παραπλανητικών κοινοποιήσεων. 

Οι έρευνες που ασχολούνται με την αποτελεσματικότητα του λογιστικού ελέγχου 

εξετάζουν κατά πόσο οι προϋποθέσεις που θέτει ο λογιστικός έλεγχος προσθέτουν 

αξία στους επενδυτές και αν οι ενέργειες των ελεγκτών είναι ανεξάρτητες από τα 

συμφέροντα των πελατών τους. Η έρευνα δείχνει ότι οι προμηθευτές κεφαλαίων 

απαιτούν ως προϋπόθεση πραγματοποίησης της χρηματοδότησης οι εταιρίες να 

μισθώνουν έναν ανεξάρτητο ελεγκτή, ακόμη και όταν αυτό δεν απαιτείται από τους 

κανονισμούς. Για παράδειγμα, ο Leftwich (1983)  διαπιστώνει ότι οι τράπεζες 

απαιτούν από τις εταιρίες να παρουσιάσουν ελεγμένες οικονομικές πληροφορίες, 

γεγονός που ισχύει ακόμη και για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις. Αυτό υπονοεί ότι οι 

προμηθευτές κεφαλαίων θεωρούν τους ελεγκτές ένα σημαντικό μέσο ενίσχυσης της 

αξιοπιστίας.  

Ως τώρα δεν έχει υπάρξει έρευνα που να εξετάζει άμεσα αν οι ελεγκτές ενισχύουν 

σημαντικά ή όχι την αξιοπιστία των συντασσόμενων οικονομικών καταστάσεων. Τα 

διαθέσιμα στοιχεία υποδεικνύουν ότι οι προϋποθέσεις που επιβάλλουν οι ελεγκτές 

δεν παρέχουν έγκαιρες ενδείξεις στις κεφαλαιαγορές. Για παράδειγμα, οι έρευνες που 

μελετούν την αντίδραση του χρηματιστηρίου στα χαρακτηριστικά του λογιστικού 

ελέγχου δείχνουν ότι οι απόψεις των ελεγκτών δεν παρέχουν νέες πληροφορίες στους 

επενδυτές, εν μέρει επειδή οι πληροφορίες αυτές αναμένονται εκ των προτέρων από 

τους επενδυτές (Dodd et Al, 1984, Dopuch et Al, 1986,1987). Τα στοιχεία 

καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι περιορισμοί που θέτει ο λογιστικός έλεγχος 

επιβεβαιώνουν στην καλύτερη περίπτωση τις ήδη διαθέσιμες πληροφορίες  

../flwrou/healy,palepu,2001.htm#bib96
../flwrou/healy,palepu,2001.htm#bib104
../flwrou/healy,palepu,2001.htm#bib45
../flwrou/healy,palepu,2001.htm#bib47
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Πολλές είναι οι πιθανές εξηγήσεις όσον αφορά τη σπανιότητα ύπαρξης στοιχείων 

σχετικών με την αξία των απόψεων των ελεγκτών για τους επενδυτές. Οι Watt και 

Zimmerman (1981a, b) θέτουν ως αρχική υπόθεση ότι οι ελεγκτές ενεργούν σύμφωνα 

με το συμφέρον των διευθυντικών στελεχών που τους μισθώνουν, και όχι τόσο για το 

συμφέρον όσων επενδύουν στις εταιρίες. Χρησιμοποιώντας δεδομένα από την 

ανταπόκριση των ελεγκτών στα νέα λογιστικά πρότυπα, παραθέτουν στοιχεία τα 

οποία αποδεικνύονται αδύναμα με την αρχική υπόθεση. Μία ακόμη εναλλακτική 

εξήγηση είναι ότι οι ελεγκτές παρέχουν επίσημη διαβεβαίωση μόνο στην ετήσια 

έκθεση, γεγονός που καθιστά δύσκολο για αυτούς να παρέχουν έγκαιρες 

προειδοποιήσεις στην κεφαλαιαγορά. Μια τρίτη εξήγηση είναι ότι οι ελεγκτές 

ανησυχούν περισσότερο για την ελαχιστοποίηση της νομικής ευθύνης τους, παρά για 

την ενίσχυση της αξιοπιστίας των οικονομικών εκθέσεων. Συνεπώς, ασκούν πιέσεις 

για πρότυπα που μειώνουν τον δικό τους κίνδυνο, ακόμη κι αν αυτού του είδους τα 

πρότυπα μειώνουν την αξία των οικονομικών εκθέσεων για τους επενδυτές. Η 

μελλοντική έρευνα στο συγκεκριμένο αντικείμενο ίσως μπορέσει να είναι σε θέση να 

διακρίνει μεταξύ αυτών των επεξηγήσεων.  

Υπάρχουν ακόμη και κάποια άλλα ζητήματα που απασχολούν τις έρευνες σχετικά με 

τη σχέση και την αξία του ρόλου των ελεγκτών στις εταιρικές γνωστοποιήσεις. Ένα 

από αυτά είναι το πως οι συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρέχονται σε πελάτες 

στους οποίους παρέχονται ταυτόχρονα και ελεγκτικές υπηρεσίες επηρεάζουν τη 

φαινομενική και πραγματική ανεξαρτησία των ελεγκτών, και την αξία της έκθεσης 

του λογιστικού τους ελέγχου. Πρόσφατα, πολλές μεγάλες ελεγκτικές εταιρίες 

διέκοψαν την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, παρέχοντας με τον τρόπο αυτό 

την ευκαιρία να εξεταστεί αν οι πελάτες τους διαθέτουν περισσότερο αξιόπιστες 

οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με εκείνες των πελατών ανταγωνιστών τους οι 

οποίοι εξακολουθούν να παρέχουν τόσο ελεγκτικές όσο και συμβουλευτικές 

υπηρεσίες  

Στο σημείο αυτό να σημειωθεί πως προς το τέλος της δεκαετίας του ’90 έχουν 

παρατηρηθεί στο γενικότερο ελεγκτικό περιβάλλον πολλές αλλαγές τόσο νομικής όσο 

και οργανωτικής φύσεως, αλλαγές οι οποίες έχουν περιορίσει σημαντικά την ευθύνη 

των ελεγκτών σε περιπτώσεις αποτυχιών του λογιστικού ελέγχου. Επίσης, αρκετές 

από τις μεγάλες ελεγκτικές εταιρίες πραγματοποίησαν πρόσφατα σημαντικές αλλαγές 

στη μεθοδολογία λογιστικού ελέγχου που εφάρμοζαν ως τώρα, εστιάζοντας 

περισσότερο σε επιχειρησιακό λογιστικό έλεγχο και όχι τόσο σε λογιστικό έλεγχο 

των συναλλαγών.  
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2.2.2.Μεσάζοντες (Intermediaries) 

 

Οι έρευνες όσον αφορά την αξία των μεσαζόντων εστιάζουν κατά ένα μεγάλο μέρος 

στους οικονομικούς αναλυτές. Οι τελευταίοι, συλλέγουν πληροφορίες από δημόσιες 

και ιδιωτικές πηγές, αξιολογούν την τρέχουσα απόδοση των εταιριών, προχωρούν σε 

προβλέψεις για τις μελλοντικές προοπτικές τους, και προτείνουν στους επενδυτές αν 

θα αγοράσουν, κρατήσουν ή πωλήσουν τις μετοχές τους. Οι ακαδημαϊκές μελέτες 

εστιάζουν στις πληροφορίες που παρέχονται στους επενδυτές με βάση δύο συνοπτικά 

μέτρα που παράγονται από τους ίδιους τους αναλυτές, τις προβλέψεις κερδών και τις 

συστάσεις για αγορά ή πώληση μετοχών. Συνολικά, αυτά τα στοιχεία δείχνουν ότι οι 

οικονομικοί αναλυτές προσθέτουν αξία στη λειτουργία μίας κεφαλαιαγοράς. 

Αποδεικνύεται ότι οι προβλέψεις τους είναι ακριβέστερες από τα μοντέλα πρόβλεψης 

κερδών που βασίζονται σε χρονοσειρές, κι αυτό ισχύει πιθανότατα επειδή είναι σε 

θέση να ενσωματώσουν σε αυτές τις πιο επίκαιρες ειδήσεις που αφορούν τόσο 

μεμονωμένες επιχειρήσεις όσο και την οικονομία ως σύνολο (Brown και Rozeff, 

1978, Brown et Al, 1987, Givoly, 1982). Έρευνες δείχνουν επίσης ότι οι προβλέψεις 

κερδών των αναλυτών και οι συστάσεις τους επηρεάζουν σημαντικά τις τιμές των 

μετοχών (Givoly και Lakonishok, 1979, Lys, Sohn, 1990, Francis και Soffer, 1997).  

Να σημειωθεί ακόμη ότι πολλές μελέτες έχουν εντοπίσει στοιχεία προκατάληψης 

στους αναλυτές όσον αφορά τις προβλέψεις τους και την παροχή συστάσεων. Τα 

πρώτα στοιχεία σχετικά με την ύπαρξη προκατάληψης έδειξαν ότι οι προβλέψεις 

κερδών έτειναν να είναι αισιόδοξες, και ότι οι συστάσεις ήταν σχεδόν αποκλειστικά 

προς την κατεύθυνση πραγματοποίησης αγορών (Brown et Al, 1985). Εντούτοις, τα 

πιο πρόσφατα στοιχεία δείχνουν μια αλλαγή στη μορφή των προβλέψεων κερδών των 

αναλυτών προς το τέλος της δεκαετίας του '90, αφού σε αυτή την περίοδο 

παρατηρείται μία χαρακτηριστική πτώση στην αισιοδοξία των αναλυτών (Brown, 

1997, Matsumoto, 2000). 

Πολύτιμος επίσης φαίνεται ο ρόλος που διαδραματίζουν οι αναλυτές στη βελτίωση 

της αποδοτικότητας της αγοράς. Οι Barth και Hutton (2000), για παράδειγμα, 

διαπίστωσαν ότι οι τιμές των μετοχών των εταιριών με τις περισσότερες προβλέψεις 

αναλυτών ενσωματώνουν γρηγορότερα τις πληροφορίες για τους δεδουλευμένους 

λογαριασμούς και τις ροές μετρητών σε σχέση με τις τιμές μετοχών εταιριών με 

λιγότερες προβλέψεις από αναλυτές.  

Η ακαδημαϊκή έρευνα εξετάζει ακόμη κατά πόσο υπάρχει οποιαδήποτε σχέση μεταξύ 

των αποφάσεων της διοίκησης που αφορούν τις γνωστοποιήσεις και τις αποφάσεις 

των αναλυτών που έχουν σαν στόχο την κάλυψη των εταιριών. Οι Bhushan (1989) 
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και οι Lang και Lundholm (1993) υποστηρίζουν ότι οι εθελοντικές κοινοποιήσεις 

μειώνουν το κόστος απόκτησης πληροφοριών για τους αναλυτές και ως εκ τούτου 

αυξάνουν το ύψος της πληροφόρησης που οι τελευταίοι έχουν στη διάθεσή τους. 

Εντούτοις, η επίδραση των εθελοντικών γνωστοποιήσεων στη ζήτηση των υπηρεσιών 

τους είναι διφορούμενη. Η δημοσίευση αυξημένου ύψους κοινοποιήσεων επιτρέπει 

στους οικονομικούς αναλυτές να παράγουν νέες και πολύτιμες για τους επενδυτές 

πληροφορίες, όπως καλύτερες προβλέψεις και προτάσεις αγοράς ή πώλησης μετοχών, 

αυξάνοντας με αυτό τον τρόπο τη ζήτηση για τις υπηρεσίες που προσφέρουν. Από 

την άλλη, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι οι δημόσιες γνωστοποιήσεις που 

πραγματοποιούνται σε εθελοντικό επίπεδο μειώνουν τη δυνατότητα των αναλυτών να 

διανείμουν τις ιδιωτικές πληροφορίες των διευθυντικών στελεχών στους επενδυτές, 

γεγονός που οδηγεί σε πτώση της ζήτησης των υπηρεσιών τους.  

Οι Lang και Lundholm (1993) αναφέρουν ότι οι εταιρίες που πραγματοποιούν 

κοινοποιήσεις αυξημένης ποιότητας παρουσιάζουν περισσότερες προβλέψεις από 

τους αναλυτές, μικρότερη διασπορά στις προβλέψεις τους, και μικρότερη αστάθεια 

στις αναθεωρήσεις των προβλέψεων. Ο Healy και οι συνεργάτες του (1999a) 

δείχνουν ότι οι εταιρίες με αυξημένες εκτιμήσεις αναλυτών σχετικά με τις 

γνωστοποιήσεις που δημοσιεύουν παρουσιάζουν τη χαμηλότερη κάλυψη αναλυτών 

σε σχέση με τις υπόλοιπες εταιρίες του κλάδου τους. Εντούτοις, μετά την αύξηση των 

κοινοποιήσεων, η κάλυψη των αναλυτών για τις εταιρίες του δείγματος επανέρχεται 

στο ίδιο επίπεδο με τις άλλες εταιρίες του κλάδου. Τέλος, ο Francis και οι συνεργάτες 

του (1998) διαπιστώνουν μία αύξηση στην κάλυψη των αναλυτών για τις εταιρίες που 

πραγματοποιούν κλήσεις συσκέψεων.  

Οι μελέτες που αφορούν μεσάζοντες εκτός των οικονομικών αναλυτών 

περιλαμβάνουν ανάλυση της αξίας που προσδίδεται από δημοσιογράφους οι οποίοι 

αναλύουν και αξιολογούν τις αποφάσεις σχετικά με την υποβολή των οικονομικών 

εκθέσεων, αλλά και από γραφεία αξιολόγησης ομολόγων. O Foster (1979) εξέτασε τις 

αντιδράσεις στις τιμές των μετοχών μετά από δημοσίευση των άρθρων του Abraham 

Briloff, ενός ακαδημαϊκού λογιστή που εξέταζε περιοδικά τις λογιστικές αποφάσεις 

των εταιριών. Στην έρευνά του αυτή, διαπίστωσε ότι οι εταιρίες των οποίων οι 

λογιστικές αποφάσεις δέχτηκαν κάποιες προκλήσεις από τα άρθρα του Briloff, 

υπέστησαν κατά μέσο όρο μια πτώση 8% στην τιμή της μετοχής τους μετά τη 

δημοσίευση του άρθρου. Το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξε ήταν ότι η αντίδραση 

αυτή απεικόνιζε πιθανώς την αυξημένη αξία των αναλύσεων του Briloff.  

Στο σχεδιάγραμμα που ακολουθεί παρέχεται μία σχηματική αναπαράσταση του 

ρόλου των δημοσιεύσεων και των οικονομικών και πληροφοριακών μεσαζόντων 
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κατά τη διαδικασία λειτουργίας των κεφαλαιαγορών. Στην αριστερή πλευρά του 

σχήματος παρουσιάζεται η ροή των κεφαλαίων από τους αποταμιευτές στις εταιρίες, 

κεφάλαια τα οποία διοχετεύονται στις επιχειρηματικές ιδέες με δύο τρόπους. Αρχικά, 

είναι δυνατό να ρεύσουν άμεσα από τους αποταμιευτές στις επιχειρήσεις, με δεύτερο, 

και συνηθέστερο όμως τρόπο να διοχετευτούν από τους αποταμιευτές στις 

επιχειρήσεις μέσω οικονομικών μεσαζόντων, όπως τράπεζες, επιχειρήσεις venture 

capital και ασφαλιστικές εταιρείες. Η δεξιά πλευρά του σχήματος παρουσιάζει τη ροή 

των πληροφοριών από τις επιχειρήσεις σε αποταμιευτές και μεσάζοντες. Οι εταιρίες 

μπορούν να επικοινωνούν άμεσα με τους επενδυτές μέσω των οικονομικών εκθέσεων 

και των δελτίων τύπου, αλλά και έμμεσα μέσω οικονομικών ή πληροφοριακών 

μεσαζόντων, όπως οικονομικούς αναλυτές.   

 

  

Ροές κεφαλαίων και πληροφοριών στην κεφαλαιαγορά (Healy, Palepu, 2001) 

 

Πολλοί είναι οι οικονομικοί και θεσμικοί παράγοντες οι οποίοι καθορίζουν κατά 

πόσο η σύναψη συμβολαίων, η θέσπιση κανονισμών, και η δραστηριοποίηση  

πληροφοριακών μεσαζόντων εξαλείφουν πλήρως το ζήτημα της ασυμμετρίας στην 

πληροφόρηση, ή αφήνουν ακόμη κάποια κατάλοιπα του προβλήματος. Αυτοί οι 

παράγοντες περιλαμβάνουν την ικανότητα σύνταξης, ελέγχου, και προώθησης 

βέλτιστων συμβάσεων, τις δαπάνες οι οποίες είναι δυνατό να καταστήσουν την πλήρη 

κοινοποίηση εξαιρετικά δαπανηρή για τους επενδυτές, τις ατέλειες που παρουσιάζουν 

οι ρυθμιστικοί κανονισμοί, και τα πιθανά προβλήματα κινήτρων από τους ίδιους τους 

μεσάζοντες. 
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Συμπερασματικά, είναι πολύ σημαντική η ακαδημαϊκή έρευνα που έχει διεξαχθεί 

σχετικά με την αξία που παρέχουν οι ελεγκτές και οι οικονομικοί μεσάζοντες στη 

διαδικασία της αναθεώρησης των γνωστοποιήσεων μιας επιχείρησης και στην 

παραγωγή των δικών τους κοινοποιήσεων για την εταιρία. Αυτά τα στοιχεία 

αποδεικνύουν ότι τουλάχιστον κάποιες από τις κοινοποιήσεις που πραγματοποιούνται 

από τους οικονομικούς αναλυτές, τον επιχειρηματικό τύπο, και τα γραφεία 

αξιολόγησης ομολόγων επηρεάζουν τις τιμές των μετοχών. Εντούτοις, συνεχίζουν να 

υπάρχουν σημαντικά κενά όσον αφορά τις γνώσεις μας σχετικά με τα κίνητρα των 

ελεγκτών και των μεσαζόντων, και το αντίκτυπο στην αξιοπιστία τους. 

 

2.3. Εθελοντικές και υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις – Κόστη και οφέλη 

Voluntary and Mandated Disclosures – Costs and Benefits 

 

Δύο είναι οι πρόσφατες τάσεις οι οποίες έχουν φέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση 

σχετικά με την υποβολή οικονομικών εκθέσεων των επιχειρήσεων και τους 

κανονισμούς που αφορούν τις γνωστοποιήσεις τις οποίες περιλαμβάνουν οι εκθέσεις 

αυτές. Αρχικά, η διεθνής οικονομική κρίση και τα εταιρικά σκάνδαλα των τελευταίων 

ετών έχουν οδηγήσει σε προσπάθειες για αυστηρό έλεγχο των επιχειρήσεων και 

συχνά επιφέρουν μεταρρυθμίσεις στους κανονισμούς σε συνδυασμό με αυξημένες 

απαιτήσεις όσον αφορά τη σύνταξη των εκθέσεων και τις γνωστοποιήσεις που 

περιέχουν. Το πρόσφατο περιστατικό της εταιρίας Enron στις ΗΠΑ και η ασιατική 

οικονομική κρίση το 1997 αποτελούν δύο σημαντικά παραδείγματα. Ως φυσικό 

επακόλουθο των γεγονότων αυτών, ρυθμιστές προτύπων αλλά και αρμόδιοι φορείς 

απαιτούν πλέον την ύπαρξη αυξημένης εταιρικής διαφάνειας και επιβάλλουν 

σημαντικές μεταβολές σε κανονισμούς και απαιτήσεις για δημοσίευση. Επίσης, τόσο 

χρηματιστήρια όσο και σώματα λογιστικών προτύπων από διάφορες χώρες του 

κόσμου υιοθετούν τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 

(International Financial Reporting Standards, IFRS) με κύριο στόχο την επίτευξη 

εναρμόνισης (harmonization) και σύγκλισης (convergence) των λογιστικών κανόνων. 

Σε όλες τις χώρες του κόσμου υπάρχουν κανονισμοί που αφορούν την υποβολή 

οικονομικών εκθέσεων και τις γνωστοποιήσεις. Για παράδειγμα, στις ΗΠΑ, οι 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις διάφορες κεφαλαιαγορές οφείλουν να 

ακολουθούν τους κανόνες κοινοποίησης που τίθενται από την Αμερικανική Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς (SEC). Δύο ερωτήματα απασχόλησαν και συνεχίζουν να απασχολούν 

τις σχετικές έρευνες: 
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- με ποια αιτιολογία δικαιολογείται η ύπαρξη κανονισμών που αφορούν τις 

γνωστοποιήσεις 

- κατά πόσο οι κανονισμοί είναι αποτελεσματικοί στην επίλυση των 

προβλημάτων πληροφόρησης και αντιπροσώπευσης 

Την τελευταία δεκαετία εκτός από τις γνωστοποιήσεις υποχρεωτικού περιεχομένου, 

μεγάλο ενδιαφέρον έχουν προσελκύσει και οι εθελοντικές γνωστοποιήσεις των 

επιχειρήσεων. Τέτοιου είδους κοινοποιήσεις είναι εκείνες που αντιπροσωπεύουν την 

ελεύθερη κρίση της διοίκησης της εταιρίας να παρέχει λογιστικές και άλλου είδους 

πληροφορίες, οι οποίες εξυπηρετούν τις ανάγκες των χρηστών των εταιρικών 

καταστάσεων. (Meek, Roberts, και Gray, 1995). 

Στην ενότητα αυτή καταγράφεται ένα μεγάλο μέρος της θεωρίας που αφορά τις 

δυνατότητες επιλογής των επιχειρήσεων και τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις 

σχετικά με τις γνωστοποιήσεις που εμφανίζουν στις οικονομικές τους καταστάσεις. 

Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιείται ένα πλαίσιο το οποίο αρχικά παρουσιάζει τα 

πιθανά οφέλη αλλά και τις ζημίες των διαφόρων δραστηριοτήτων που αφορούν τις 

γνωστοποιήσεις, τόσο σε επίπεδο επιχειρήσεων όσο και σε επίπεδο ευρείας αγοράς 

της οικονομίας, με δεδομένη την απουσία σχετικών κανονισμών, σε εθελοντική 

δηλαδή βάση. Μετέπειτα παρουσιάζονται τα πιθανά αποτελέσματα, οφέλη και ζημίες, 

σε υποχρεωτικό επίπεδο μετά την επιβολή των σχετικών κανονισμών. 

Να σημειωθεί πως τόσο τα αποτελέσματα που αφορούν τις επιχειρήσεις ως 

μεμονωμένες λειτουργικές μονάδες όσο και αυτά που αφορούν την αγορά ως σύνολο, 

σχετίζονται με την αξιολόγηση των οικονομικών συνεπειών των κανονισμών που 

περιλαμβάνουν ρυθμίσεις για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων και τις 

γνωστοποιήσεις που οι τελευταίες περιέχουν. Τα οφέλη και κόστη που εμφανίζει μία 

επιχείρηση αναμφισβήτητα επηρεάζουν ταυτόχρονα και τις επιλογές της, όσον αφορά 

τις δημοσιεύσεις στις οποίες προβαίνει εθελοντικά. Από την άλλη, η ύπαρξη και μόνο 

καθαρού κέρδους από μία εθελοντική δημοσίευση δεν επαρκεί για να δικαιολογήσει 

την επιβολή υποχρεωτικού χαρακτήρα στη δημοσίευση αυτή, και αυτό συμβαίνει για 

το λόγο του ότι μία επιχείρηση έχει ήδη κίνητρα να παρέχει εθελοντικά πληροφόρηση 

από τη στιγμή που τα οφέλη που απορρέουν από την αυτή είναι μεγαλύτερα από τα 

κόστη (Ross, 1979). Στη συγκεκριμένη περίπτωση βέβαια, όταν δηλαδή τα οφέλη 

είναι μεγαλύτερα, δεν είναι ξεκάθαρο αν χρειάζεται η θέσπιση και επιβολή 

κανονισμών. Δυστυχώς, η πλειοψηφία των συζητήσεων σχετικά με τις 

γνωστοποιήσεις και τους κανονισμούς που αφορούν τη σύνταξη των καταστάσεων 

εστιάζουν λαθεμένα στα καθαρά οφέλη μιας συγκεκριμένης επιχείρησης ύστερα από 

τις επιλογές της για εθελοντική δημοσίευση πληροφοριών, και όχι στις συνέπειες της 

επιβολής κανονισμών ως σύνολο.  
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Επιβάλλεται ακόμη να σημειωθεί το γεγονός πως οι συνέπειες των γνωστοποιήσεων 

στο σύνολο της αγοράς, και με δεδομένη την απουσία κανονισμών, είναι σχετικές, 

και αυτό γιατί περιλαμβάνουν τα συνολικά κόστη και οφέλη, τα οποία οι επιχειρήσεις 

ίσως και να αγνοούν ή ακόμη και να μη συνειδητοποιούν πλήρως  κατά τη διαδικασία 

λήψης αποφάσεων όσον αφορά το ζήτημα των γνωστοποιήσεων τις οποίες 

δημοσιεύουν. Κατά συνέπεια, η γνώση των συνεπειών αυτών θα μπορούσε να 

αποτελέσει μία βάση για την ανίχνευση του κόστους και του οφέλους της διαδικασίας 

ρύθμισης και ενίσχυσης των λογιστικών καταγραφών και δημοσιεύσεων μίας 

επιχείρησης. 

 

2.3.1.Οφέλη επιχειρήσεων από εθελοντικές γνωστοποιήσεις 

Firm-Specific Benefits of Corporate Disclosures 

 

Το βασικό όφελος των γνωστοποιήσεων με βάση την πλειοψηφία των συγγραφέων 

αποτελεί η ρευστότητα της αγοράς (Verrecchia, 2001).Το ζήτημα της ασυμμετρίας 

της πληροφόρησης που αναπτύσσεται μεταξύ των επενδυτών, έχει ως συνέπεια την 

εμφάνιση του φαινομένου της δυσμενής επιλογής όσον αφορά την αγορά μετοχών, 

φαινόμενο που κάνει την εμφάνισή του από τη στιγμή που οι λιγότερο ενημερωμένοι 

επενδυτές διακατέχονται από την ανησυχία ότι συναλλάσσονται με καλύτερα 

ενημερωμένους επενδυτές. Ως αποτέλεσμα αυτού του γεγονότος, οι μη ενημερωμένοι 

επενδυτές μειώνουν (αυξάνουν) την τιμή στην οποία επιθυμούν να αγοράσουν 

(πουλήσουν), κι αυτό για να προστατευτούν απέναντι σε απώλειες από ενδεχόμενη 

συναλλαγή με κάποιον καλύτερα ενημερωμένο συναλλασσόμενο. Η προσαρμογή 

αυτή στην τιμή είναι και αυτή που αντανακλά την πιθανότητα συναλλαγής με 

καλύτερα ενημερωμένους επενδυτές αλλά και το ενδεχόμενο ύπαρξης 

πλεονεκτήματος των τελευταίων ως προς την πληροφόρηση. Αυτή η προστασία των 

τιμών των μετοχών κατά τη διαδικασία αγοράς ή πώλησης εισάγει μία διαφορά 

ανάμεσα στη τιμή προσφοράς και ζήτησης (bid-ask spread) στις δευτερεύουσες 

αγορές. Ομοίως, η ασυμμετρία της πληροφόρησης και οι δυσμενείς επιλογές 

μειώνουν τον αριθμό των μετοχών τις οποίες οι ανενημέρωτοι  επενδυτές είναι 

πρόθυμοι να διαπραγματευτούν. Τα δύο παραπάνω γεγονότα μειώνουν τη ρευστότητα 

των αγορών μετοχών, μειώνουν δηλαδή τη δυνατότητα των επενδυτών να αγοράσουν 

ή να πωλήσουν γρήγορα μετοχές σε χαμηλό κόστος και με μικρό αντίκτυπο στην 

τιμή. 

Οι γνωστοποιήσεις των επιχειρήσεων έχουν τη δυνατότητα να μετριάσουν το 

πρόβλημα επιλογής μετοχών που αναφέρεται παραπάνω και να αυξήσουν τη 
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ρευστότητα της αγοράς, επιτυγχάνοντας ισορροπία στο πεδίο δραστηριοποίησης των 

επενδυτών (Verrecchia, 2001). Πιο συγκεκριμένα, δύο είναι τα σημεία στα οποία 

ασκούν θετική επίδραση. Αρχικά, όσες περισσότερες πληροφορίες διαχέονται στο 

δημόσιο τομέα, τόσο δυσκολότερο και ακόμη πιο δαπανηρό είναι να ενημερωθεί 

κανείς σε ιδιωτικό επίπεδο. Κατά συνέπεια, όλο και λιγότεροι επενδυτές είναι πιθανό 

να ενημερώνονται σε ιδιωτικό επίπεδο, γεγονός που μειώνει την πιθανότητα 

εμπορικών συναλλαγών με ένα καλύτερα ενημερωμένο συμβαλλόμενο μέρος. 

Δεύτερον, όσο περισσότερες δημοσιεύσεις πραγματοποιούνται από μία επιχείρηση, 

μειώνεται η αβεβαιότητα σχετικά με την αξία της, γεγονός το οποίο μειώνει στη 

συνέχεια το πιθανό πλεονέκτημα ως προς την πληροφόρηση που μπορεί να έχει ένας 

ενημερωμένος επενδυτής. Και τα δύο αυτά γεγονότα μειώνουν το βαθμό στον οποίο 

οι μη ενημερωμένοι επενδυτές χρειάζεται να προχωρούν σε προστασία της τιμής των 

μετοχών τις οποίες αγοράζουν ή πωλούν, και ως εκ τούτου αυξάνουν τη ρευστότητα 

της αγοράς.  

Το ζήτημα που προκύπτει στη συνέχεια είναι με ποιο τρόπο οι συνέπειες αυτές 

επηρεάζουν την αξία της επιχείρησης ή το κόστος χρηματοδότησης. Η μειωμένη 

ρευστότητα και η διαφορά που εμφανίζεται μεταξύ των τιμών προσφοράς και 

ζήτησης μετοχών δημιουργούν συναλλαγματικά κόστη στους επενδυτές, κόστη τα 

οποία εκείνοι καλούνται να αντισταθμίσουν ώστε να επέλθει ισορροπία. Κατά 

συνέπεια, το απαραίτητο ποσοστό απόδοσης ενός αξιόγραφου αυξάνεται με βάση το 

ανά περίοδο συναλλαγματικό του κόστος (Constantinides, 1986, Amihud και 

Mendelson, 1986). Επιπλέον, το φαινόμενο της δυσμενής επιλογής μετοχών το οποίο 

περιγράφηκε παραπάνω είναι δυνατό να διαστρεβλώσει τις αποφάσεις των επενδυτών 

ως προς τις εμπορικές συναλλαγές τις οποίες πρόκειται να διεξαγάγουν και να 

οδηγήσει κατά συνέπεια σε ανεπαρκείς και δαπανηρές κατανομές περιουσιακών 

στοιχείων στην οικονομία, κατανομές οι οποίες στη συνέχεια θα πρέπει να 

αντισταθμιστούν με ένα υψηλότερο αναμενόμενο ποσοστό απόδοσης ή το κόστος 

χρηματοδότησης (Garleanu και Pedersen, 2004).  

Επιπλέον, τα προβλήματα που σχετίζονται με την κακή επιλογή μετοχών και τα 

συναλλαγματικά κόστη στις δευτερεύουσες αγορές επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τις 

επιχειρήσεις στο χρονικό σημείο που εκείνες προχωρούν σε έκδοση νέων μετοχών. 

Επειδή οι επενδυτές προσδοκούν μία έκπτωση στην τιμή όταν πωλούν τις μετοχές 

τους στο μέλλον, μειώνουν την τιμή στην οποία είναι πρόθυμοι να αγοράσουν τις 

μετοχές στην αρχική προσφορά αυτών (Baiman και Verrecchia, 1996, Verrecchia, 

2001). Αυτό σημαίνει ότι  η επιχείρηση θα πρέπει να εκδώσει περισσότερες μετοχές 

για να φτάσει σε ένα σταθερό ποσό κεφαλαίου και κατά συνέπεια, η ασυμμετρία  της 

πληροφόρησης οδηγεί σε υψηλότερο κόστος κεφαλαίου. 
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Η ασυμμετρία της πληροφόρησης στις κύριες αγορές μπορεί επίσης να δημιουργήσει 

άμεσα προβλήματα στην επιλογή μετοχών, προβλήματα τα οποία με τη σειρά τους 

οδηγούν σε μειωμένη τιμή προσφοράς και ταυτόχρονα σε υποτίμηση των μετοχών. 

Οι Myers και Majluf (1984) για παράδειγμα, αναφέρουν ότι μία επιχείρηση μπορεί να 

προσπεράσει κερδοφόρες επενδυτικές ευκαιρίες αν υπάρχει ασυμμετρία στην 

πληροφόρηση μεταξύ των διευθυντικών στελεχών και των εξωτερικών επενδυτών, 

και για το λόγο αυτό η επιχείρηση θα πρέπει να εκδώσει νέες μετοχές προκειμένου να 

χρηματοδοτήσει την επένδυση που στοχεύει να πραγματοποιήσει. 

Αξίζει επίσης να σημειωθεί πως υπάρχουν θεωρίες οι οποίες αναφέρουν την ύπαρξη 

άμεσης σχέσης μεταξύ των κοινοποιήσεων και του κόστους χρηματοδότησης (ή της 

αξίας της επιχείρησης), χωρίς όμως να κάνουν κάποια αναφορά στη ρευστότητα της 

αγοράς (και τις δαπάνες που ακολουθούν τις λανθασμένες επιλογές μετοχών). Ο 

Merton (1987) για παράδειγμα, αναπτύσσει ένα μοντέλο στο οποίο μερικοί επενδυτές 

έχουν ελλιπείς πληροφορίες και δεν είναι πλήρως ενημερωμένοι για όλες τις 

επιχειρήσεις της οικονομίας. Κατά συνέπεια, η διασπορά του κινδύνου στη 

συγκεκριμένη περίπτωση παρουσιάζεται ελλιπής και ανεπαρκής. Οι κοινοποιήσεις 

αυτών των λιγότερο γνωστών επιχειρήσεων μπορούν να καταστήσουν τους επενδυτές 

ενήμερους για την ύπαρξή τους και με αυτό τον τρόπο να διευρύνουν τη βάση των 

επενδυτών τους, γεγονός το οποίο με τη σειρά του είναι δυνατό να βελτιώσει τη 

διασπορά του κινδύνου και μειώσει το κόστος χρηματοδότησης. Η παραπάνω 

συνέπεια πιθανότατα δε σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με μεγάλες επιχειρήσεις με 

πολλούς επενδυτές και οικονομικούς αναλυτές, ενώ επίσης είναι πολύ ευαίσθητη σε 

κερδοσκοπία στην περίπτωση που κάποιοι από τους επενδυτές γνωρίζουν ποιες 

μετοχές εταιριών δεν είναι γνωστές από όλους τους επενδυτές (Merton, 1987, Easley 

και O'Hara, 2004). 

Η σύνδεση μεταξύ γνωστοποιήσεων και κόστους χρηματοδότησης μπορεί επίσης να 

δημιουργηθεί λόγω του κινδύνου εκτίμησης (estimation risk) (Brown, 1979, Barry 

και Brown, 1984, 1985, Coles, 1988). Ο συγκεκριμένος κίνδυνος μπορεί να προκύψει 

επειδή παράμετροι όπως το βήτα του κλάδου μιας επιχείρησης, θα πρέπει να 

υπολογίζονται χρησιμοποιώντας πληροφορίες βασισμένες σε ιστορικές αποδόσεις. 

Για παράδειγμα, οι  Barry και Brown (1985) και ο Coles με τους συνεργάτες του 

(1995) εξέτασαν ένα περιβάλλον πληροφόρησης στο οποίο μερικές εταιρίες 

παρουσιάζουν μεγαλύτερες χρονοσειρές αποδόσεων από κάποιες άλλες. Διαπίστωσαν 

ότι, σε αυτό το περιβάλλον, όπου υπάρχει η ασύμμετρη παράμετρος της 

αβεβαιότητας, οι τίτλοι με μακροχρόνιες σειρές αποδόσεων παρουσιάζουν 

μικρότερους συντελεστές βήτα και μικρότερες αναμενόμενες αποδόσεις, από αυτές 

που θα παρουσίαζαν με την απουσία του κινδύνου εκτίμησης. Εντούτοις, δεν είχαν τη 
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δυνατότητα να επιβεβαιώσουν πως ισχύει το ίδιο αποτέλεσμα για επιχειρήσεις με 

μικρότερες χρονοσειρές αποδόσεων. Στο σημείο αυτό είναι ανάγκη να σημειωθεί ότι 

αυτές οι μελέτες εκτός από ένα σχετικά μικρό εύρος πληροφόρησης το οποίο 

προσφέρουν, δεν παρέχουν συγκρίσεις μεταξύ επιχειρήσεων μικρής και μεγάλης 

πληροφόρησης σε περιβάλλοντα με υπαρκτή την ασύμμετρη παράμετρο της 

αβεβαιότητας, και ως εκ τούτου δεν έχουν τη δυνατότητα να απαντήσουν στο 

ερώτημα για το πώς οι κοινοποιήσεις επιχειρήσεων μπορούν να επηρεάσουν τους 

συντελεστές βήτα ή τις αναμενόμενες αποδόσεις. Επιπλέον, δεδομένου ότι ο κίνδυνος 

εκτίμησης χαρακτηρίζεται ως παράμετρος αβεβαιότητας, δεν είναι σαφές ότι τα 

αποτελέσματα αντιμετωπίζουν τις επιδράσεις της διαφοροποίησης (Clarkson et Al, 

1996).  

Πρόσφατα, οι Jorgenson και Kirschenheiter (2003), Υee (2006), Hughes, Liu, και Liu 

(2007) και Lambert, Leuz και Verrecchia (2007b) επανεξέτασαν το ζήτημα του 

κινδύνου εκτίμησης και του κόστους χρηματοδότησης των επιχειρήσεων. Για 

παράδειγμα, ο Lambert και οι συνεργάτες του (2007b) μοντελοποίησαν τον κίνδυνο 

εκτίμησης χρησιμοποιώντας μία προσέγγιση όπου οι κοινοποιήσεις των επιχειρήσεων 

συσχετίζονται με πραγματοποιούμενες ή μελλοντικά αναμενόμενες χρηματοροές. Με 

τον τρόπο αυτό έδειξαν ότι οι συνδιακυμάνσεις των χρηματοροών μιας επιχείρησης 

με αυτές άλλων επιχειρήσεων μειώνονται καθώς η ποιότητα (ή ακρίβεια) των 

κοινοποιήσεων αυξάνεται, και ότι αυτή η επίδραση κινεί σαφώς το κόστος κεφαλαίου 

μιας επιχείρησης πιο κοντά στο επίπεδο που αυτό θα είναι απαλλαγμένο από τον 

κίνδυνο. Αυτή η επίδραση της πληροφόρησης δεν είναι δυνατό να διαφοροποιηθεί 

επειδή ισχύει για όλους τους όρους συνδιακύμανσης. Αντίθετα, η διακύμανση που 

αναφέρεται σε συγκεκριμένη επιχείρηση είναι πιθανό να διαφοροποιηθεί στις 

«μεγάλες οικονομίες» όπου οι επενδυτές έχουν το περιθώριο να διαμορφώνουν 

χαρτοφυλάκια με πολλές μετοχές. Οι παραπάνω συνέπειες της πληροφόρησης 

σύμφωνα με τους Lamber et Al (2007b) συμβαδίζουν με τα αποτελέσματα του 

μοντέλου CAPM και ως εκ τούτου θα πρέπει να επηρεάζουν τα βήτα των 

επιχειρήσεων της αγοράς αλλά και το πριμ κινδύνου της αγοράς 

Εκτός από τα άμεσα αποτελέσματα στο κόστος χρηματοδότησης τα οποία 

αναφέρονται παραπάνω, οι γνωστοποιήσεις των επιχειρήσεων έχουν τη δυνατότητα 

να μεταβάλλουν την αξία της επιχείρησης επηρεάζοντας τις αποφάσεις των 

διευθυντικών στελεχών και κατά συνέπεια, να αλλάξουν με αυτό τον τρόπο τη 

διανομή των μελλοντικών ροών μετρητών. Πολλές μελέτες πάνω στη θεωρία της 

αντιπροσώπευσης αναφέρουν ότι τόσο η αυξημένη διαφάνεια όσο και η καλύτερη 

εταιρική διακυβέρνηση μπορούν να αποτελέσουν παράγοντες που αυξάνουν την αξία 
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της επιχείρησης, βελτιώνοντας τις αποφάσεις των στελεχών ή μειώνοντας το ποσοστό 

για το οποίο εκείνα είναι υπεύθυνοι για αυτές (Shleifer και Wolfenzon, 2002).  

Πολλοί συγγραφείς αναφέρουν ακόμη ότι είναι πιθανό οι γνωστοποιήσεις να 

οδηγήσουν σε κάποια έμμεση επίδραση στο κόστος χρηματοδότησης (Lombardo και 

Pagano, 2002, Lambert et Al, 2007b). Ο Lambert και οι συνεργάτες του (2007b) 

σημειώνουν επίσης ότι, αν οι καλύτερες γνωστοποιήσεις μειώνουν το ποσοστό 

εμφάνισης κάποιας μορφής σφετερισμού από την πλευρά των στελεχών, το γεγονός 

αυτό μειώνει το κόστος χρηματοδότησης μιας επιχείρησης. Χρησιμοποιώντας ένα 

απλό μοντέλο στο οποίο τόσο επενδυτές όσο και επιχειρήσεις ενεργούν με σεβασμό 

στην κατανομή του κεφαλαίου, αποδεικνύουν επίσης, ότι αν οι καλύτερες εταιρικές 

γνωστοποιήσεις βελτιώνουν τις αποφάσεις ως προς την παραγωγή ή τις επενδύσεις 

των διευθυντικών στελεχών, το γεγονός αυτό επηρεάζει το κόστος χρηματοδότησης, 

αν και σε αυτό το σημείο αναφέρουν πως είναι αμφίβολη η κατεύθυνση προς την 

οποία το επηρεάζει. Ο λόγος είναι ότι τα επιχειρηματικά σχέδια τα οποία 

προωθούνται με βάση καλύτερες γνωστοποιήσεις και πιο οργανωμένο εξωτερικό 

έλεγχο θα μπορούσαν να έχουν μεγαλύτερες  συνδιακυμάνσεις με τις ροές μετρητών 

άλλων επιχειρήσεων της οικονομίας και ως εκ τούτου να περιέχουν μεγαλύτερο 

κίνδυνο. 

Συμπερασματικά, ο ρόλος των γνωστοποιήσεων στον περιορισμό των προβλημάτων  

αντιπροσώπευσης και τη βελτίωση  της αποδοτικότητας των επενδύσεων είναι πιθανό 

να έχει άμεση επίδραση στην αξία της επιχείρησης. Εντούτοις, η έρευνα στο 

συγκεκριμένο αντικείμενο βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο και αναμφισβήτητα 

χρειάζεται περαιτέρω εξέταση. 

 

2.3.2.Κόστη επιχειρήσεων από εθελοντικές γνωστοποιήσεις 

Firm-Specific Costs of Corporate Disclosures 

 

Στα άμεσα κόστη των εταιρικών γνωστοποιήσεων περιλαμβάνεται η προετοιμασία, 

σύνταξη και διάδοση των οικονομικών καταστάσεων. Όπως παρουσιάστηκε στην 

πρόσφατη συζήτηση του U.S. Sarbannes Oxley Act για τις οικονομικές συνέπειες 

(Wall Street Journal, 2/10/2004, Ribstein, 2005), οι άμεσες δαπάνες ορισμένων 

κοινοποιήσεων μπορεί να αποδειχτούν πολύ σημαντικές για τις επιχειρήσεις, ειδικά 

όταν περιλαμβάνουν το κόστος ευκαιρίας εκείνων που εμπλέκονται στη διαδικασία 

κοινοποίησης. Επιπλέον, οι σταθερές δαπάνες κοινοποίησης επηρεάζουν τις 
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οικονομίες κλίμακας και μπορούν να καταστήσουν ορισμένες κοινοποιήσεις ιδιαίτερα 

φορτικές για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.  

Οι γνωστοποιήσεις μπορεί επίσης να δημιουργούν και έμμεσα κόστη για τις 

επιχειρήσεις, κι αυτό συμβαίνει γιατί οι πληροφορίες που παρέχονται στους 

συμμετέχοντες στις κεφαλαιαγορές μπορούν να χρησιμοποιηθούν και από άλλα 

συμβαλλόμενα μέρη (π.χ. ανταγωνιστές, εργατικά συνδικάτα, εφοριακές αρχές, 

κ.λπ.). Για παράδειγμα, η αναλυτική πληροφόρηση για την επιχειρηματική γραμμή 

αποδοτικότητας μιας εταιρίας μπορεί να αποκαλύψει ευαίσθητες πληροφορίες στους 

ανταγωνιστές (Feltham et Al, 1992, Hayes και Lundholm, 1996). Όπως είναι φυσικό, 

το γεγονός ότι άλλα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν να χρησιμοποιήσουν δημόσιες 

πληροφορίες εναντίον μιας εταιρίας μπορεί να αμβλύνει τα κίνητρα μιας επιχείρησης 

ως προς το ύψος των δημοσιεύσεων που πραγματοποιεί (Verrecchia, 1983). 

Εντούτοις, μία απειλή ανταγωνιστικού περιεχομένου ίσως να μη προτρέπει πάντα τις 

επιχειρήσεις να παρακρατούν πληροφορίες. Για παράδειγμα, οι χρηματοδοτικές 

εταιρίες είναι δυνατό να κοινοποιήσουν πληροφορίες για να αποτρέψουν την είσοδο 

από τους ανταγωνιστές, ενώ από την άλλη πλευρά οι ανταγωνιστές μπορούν να 

συμπεράνουν κάποιες πληροφορίες όταν μία εταιρία αποποιείται της παραγωγής 

κοινοποιήσεων. Αναλυτικά μοντέλα δείχνουν ότι η σχέση  μεταξύ των δημοσιεύσεων 

και του κόστους αυτών είναι σύνθετη και εξαρτάται από τον τύπο του ανταγωνισμού 

(Verrecchia, 1990, Wagenhofer, 1990, Feltham et Al, 1992).  

Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι όταν οι γνωστοποιήσεις, γίνονται σε μεγάλο βαθμό 

μπορεί να αποδειχτούν δαπανηρές για τις υπάρχουσες σχέσεις χρηματοδότησης, 

ειδικά όταν πρόκειται για σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων και τραπεζών (Rajan και 

Zingales, 1998, Leuz και Oberholzer, 2003). Οι χρηματοδοτικές συναλλαγές 

απαιτούν την αποκάλυψη ορισμένων ιδιωτικών πληροφοριών προκειμένου να 

προστατευθούν επενδύσεις οι οποίες τις καθιστούν βιώσιμες, σε περιπτώσεις δηλαδή 

στις οποίες μία επιχείρηση πληρώνει σε τιμή ανώτερη από αυτή της αγοράς στις 

καλές περιόδους αλλά σε αντάλλαγμα λαμβάνει πίστωση στις δυσμενείς περιόδους. 

Αν δεν ισχύσει το γεγονός αυτό, η σχέση είναι απίθανο να επιζήσει των δυνάμεων 

του ανταγωνισμού στις καλές περιόδους. Κατά συνέπεια, οι εταιρίες που έχουν ή 

επιδιώκουν τέτοιου είδους σχέσεις χρηματοδότησης είναι πιθανό να είναι απρόθυμες 

να παρέχουν πλήρη κοινοποίηση. 
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2.3.3.Οφέλη αγοράς από εθελοντικές γνωστοποιήσεις 

Market-Wide Benefits of Corporate Disclosure 

 

Εκτός από τις συνέπειες των γνωστοποιήσεων σε επίπεδο επιχειρήσεων οι οποίες 

αναφέρονται παραπάνω υπάρχουν και πιθανά οφέλη σε επίπεδο αγοράς, κάποια από 

τα οποία προκύπτουν ως αντιστάθμισμα των δαπανών των πρώτων. Ενώ οι δαπάνες 

που αναφέρονται για τις μεμονωμένες επιχειρήσεις και τα οφέλη που αφορούν την 

αγορά ίσως και να αντιπροσωπεύουν ένα παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος, τα 

συνολικά οφέλη για την αγορά μπορούν πραγματικά να υπερβούν τις δαπάνες που 

επιβαρύνουν μία επιχείρηση η οποία προβαίνει σε γνωστοποιήσεις. Για παράδειγμα, 

οι κοινοποιήσεις μίας εταιρίας μπορούν να ωφελήσουν κάποιες μη ανταγωνιστικές 

προς αυτή εταιρίες από διαφορετικούς κλάδους με αποκάλυψη πληροφοριών 

σχετικών με τους γενικούς επενδυτικούς κινδύνους, τις τεχνολογικές ανακαλύψεις, ή 

τις καλύτερες πρακτικές ως προς τη λειτουργία της εταιρίας. Αυτά τα αποτελέσματα 

που αφορούν τις επενδύσεις και τις λειτουργικές δραστηριότητες μιας επιχείρησης 

μπορούν να παράγουν μεγάλα συνολικά οφέλη για μία ποικιλία επιχειρήσεων της 

οικονομίας, επιβάλλοντας ταυτόχρονα ελάχιστες δαπάνες στην εταιρία η οποία 

πραγματοποιεί αυτές τις κοινοποιήσεις. Εντούτοις, μεμονωμένες εταιρίες συχνά δεν 

μπορούν να διεθνοποιήσουν τα οφέλη των δραστηριοτήτων κοινοποίησής τους στην 

αγορά και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε υπό του βέλτιστου συνολική επένδυση σε 

δραστηριότητες κοινοποίησης πληροφοριών.  

Μια πιθανή λύση για την αντιμετώπιση του προβλήματος που περιγράφεται 

παραπάνω είναι να επιτραπεί η δραστηριοποίηση μεσαζόντων, όπως σύμβουλοι για 

παράδειγμα, οι οποίοι να αναλαμβάνουν την αναζήτηση, συγκέντρωση και διάδοση 

των πληροφοριών σε όλη την οικονομία. Από την άλλη, μόνο οι ίδιες οι επιχειρήσεις 

έχουν τη δυνατότητα να παράγουν τις εταιρικές πληροφορίες στο χαμηλότερο δυνατό 

κόστος, και οι αναπαραγωγικές προσπάθειες των μεσαζόντων μπορεί να αποδειχτούν 

κοινωνικά ανεπαρκείς σε σχέση με την άμεση εταιρική κοινοποίηση. Ο Hirshleifer 

(1971) σε ένα σχετικό επιχείρημά του, αναφέρει ότι η ιδιωτική απόκτηση 

πληροφοριών για κερδοσκοπικά κέρδη στις αγορές τίτλων έχει απλώς σαν 

αποτέλεσμα τη μεταφορά πλούτου, και ως εκ τούτου το κόστος τέτοιου είδους 

δραστηριοτήτων αποτελεί κοινωνική σπατάλη. Ένα ακόμη σχετικό επιχείρημα ως 

προς τις αγορές τίτλων είναι ότι οι επιχειρήσεις είναι εκείνες που έχουν τη 

δυνατότητα να παράγουν τις εταιρικές πληροφορίες στο χαμηλότερο δυνατό κόστος 

και ότι οι αναπαραγωγικές προσπάθειες τόσο από επενδυτές όσο και από 

οικονομικούς αναλυτές αποτελούν σπατάλη (Coffee, 1984, Easterbrock και Fischel, 

1984, Diamond, 1985). 
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Οι γνωστοποιήσεις μιας επιχείρησης μπορούν επίσης να ωφελήσουν την οικονομία, 

κι αυτό βοηθώντας τους επενδυτές να προχωρούν σε αποδοτικότερες κατανομές των 

κεφαλαίων τους στην κεφαλαιαγορά. Για παράδειγμα, η κακή επιλογή τίτλων μπορεί 

να διαστρεβλώσει τη διασπορά κινδύνου στην οικονομία, επειδή οι επενδυτές με 

σχετικά υψηλή ανοχή κινδύνου θα υποστηρίξουν θέσεις με μικρότερο κίνδυνο από 

αυτές που θα υποστήριζαν κανονικά. Αυτό συμβαίνει γιατί σε μία αγορά με υπαρκτή 

ασυμμετρία στην πληροφόρηση μεταξύ των συναλλασσομένων, αναμένουν πως θα 

υπάρχουν συναλλαγματικά κόστη από την εκκαθάριση θέσεων μεγαλύτερου 

κινδύνου. Η παραπάνω επίδραση αφήνει μεγαλύτερο κίνδυνο ανοχής για τους 

περισσότερο συντηρητικούς επενδυτές, γεγονός που οδηγεί σε αυξημένο πριμ 

κινδύνου. Οι Diamond και Verrecchia (1991) επιβεβαιώνουν αυτή την παρατήρηση 

χρησιμοποιώντας ένα μοντέλο με επενδυτές που διατηρούν ουδέτερη στάση απέναντι 

στον κίνδυνο αλλά και με επενδυτές που τον αποστρέφονται, παρατήρηση που 

φαίνεται να ισχύει επίσης και για οικονομίες με διαφορικά αντίθετους επενδυτές ως 

προς τον κινδύνου (Lambert, Leuz και Verrecchia, 2007a). 

Αξίζει επίσης να σημειωθεί το γεγονός πως οι κοινοποιήσεις μιας εταιρίας μπορεί να 

δημιουργήσουν και πιθανά οικονομικά οφέλη τα οποία σχετίζονται με την 

αξιολόγηση των επιχειρήσεων. Οι Dye (1990), Admati και Pfleiderer (2000) 

διατύπωσαν την ιδέα ότι οι εταιρικές γνωστοποιήσεις έχουν κάποιες θετικές 

επιδράσεις υπό τη μορφή μεταφοράς πληροφοριών και πλεονασμάτων ρευστότητας. 

Δεδομένου ότι η αξία μιας επιχείρησης και οι ροές μετρητών είναι πιθανό να 

σχετίζονται μεταξύ τους, οι γνωστοποιήσεις μιας εταιρίας αποτελούν χρήσιμο 

εργαλείο για τους επενδυτές για την αξιολόγηση άλλων επιχειρήσεων, ενώ επίσης 

αυξάνουν τη ζήτηση των επενδυτών για μετοχές άλλων εταιριών. Ο Lambert και οι 

συνεργάτες του (2007b) αναφέρουν ότι το επιχείρημα αυτό είναι ακόμη πιο ισχυρό 

και από τις δυνάμεις της διαφοροποίησης σε πιο πλούσιες κεφαλαιαγορές και με 

πολλούς επενδυτές. Ο λόγος είναι ότι οι γνωστοποιήσεις κάθε εταιρίας ασκούν 

(μικρή) επίδραση στις συνδιακυμάνσεις επενδυτών άλλων εταιριών, επίδραση η 

οποία μειώνει στη συνέχεια τον κίνδυνο εκτίμησης και το κόστος χρηματοδότησης 

άλλων εταιριών. Και ενώ αυτή η θετική επίδραση είναι πιθανό να είναι μικρή όταν 

αναφερόμαστε σε μεμονωμένες επιχειρήσεις, παρουσιάζεται ιδιαίτερα σημαντική για 

το σύνολο των επιχειρήσεων μιας οικονομίας.  

Τέλος, οι δραστηριότητες κοινοποίησης μιας εταιρίας μπορούν να ωφελούν 

προσφέροντας ένα πλεόνασμα πληροφοριών το οποίο ελαχιστοποιεί τα προβλήματα 

αντιπροσώπευσης άλλων εταιριών και βελτιώνοντας τον έλεγχο που διενεργούν οι 

επενδυτές για τις δραστηριότητες των εταιριών αυτών. Για παράδειγμα, οι 

γνωστοποιήσεις μιας εταιρίας που αφορούν τη λειτουργική της απόδοση, τις 
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αναμενόμενες πληρωμές, και τις συμφωνίες ως προς τη διακυβέρνησή της είναι 

δυνατό να βοηθήσουν τους επενδυτές να αξιολογήσουν τη σχετική αποδοτικότητα 

άλλων εταιριών ή τις πιθανές συγκρούσεις αντιπροσώπευσης. Επομένως, η 

κοινοποίηση πληροφοριών από μια εταιρία οδηγεί σε έναν καλύτερα ενημερωμένο, 

αποδοτικό και χαμηλότερου κόστους έλεγχο άλλων εταιριών σχετικά με τη 

λειτουργική τους απόδοση και διακυβέρνηση.  

Σε γενικές γραμμές επιβάλλεται να σημειωθεί πως η συγκεκριμένη γραμμή έρευνας 

είναι ακόμη σχετικά νέα και φυσικά υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για καλύτερη 

κατανόηση των οφελών των εταιρικών γνωστοποιήσεων. 

 

2.3.4.Κόστη αγοράς από εθελοντικές γνωστοποιήσεις 

Market-Wide Costs of Corporate Disclosures 

 

Εκτός από δαπάνες των εταιρικών κοινοποιήσεων που επιβαρύνουν τις επιχειρήσεις 

υπάρχουν και δαπάνες για το σύνολο της αγοράς, και είναι δυνατό να προκύψουν από 

τις γνωστοποιήσεις μιας μεμονωμένης εταιρίας. Οι Fishman και Hagerty (1989) για 

παράδειγμα, αναφέρουν ότι μία αύξηση στις γνωστοποιήσεις μιας εταιρίας μπορεί να 

απομακρύνει τους επενδυτές από άλλες εταιρίες, όπως για παράδειγμα στην 

περίπτωση που η επεξεργασία των συγκεκριμένων πληροφοριών αποδεικνύεται 

ιδιαίτερα δαπανηρή. Στις αγορές που δεν είναι τέλεια ανταγωνιστικές, αυτή η 

επίδραση μειώνει την αποδοτικότητα της τιμής άλλων εταιριών και κατά συνέπεια 

οδηγεί σε αρνητικό αποτέλεσμα, γεγονός που μπορεί να επεκταθεί και να ισχύσει σε 

ολόκληρες αγορές και χώρες. Και στην περίπτωση αυτή, αν δηλαδή οι αγορές δεν 

είναι τέλεια  ανταγωνιστικές, το υψηλό ποσοστό γνωστοποιήσεων σε μια αγορά 

μπορεί να μειώσει σταδιακά τους επενδυτές αλλά και ταυτόχρονα να μειώσει την 

αποδοτικότητα των τιμών σε άλλες αγορές. 

 

2.3.5.Οφέλη υποχρεωτικών γνωστοποιήσεων 

Benefits of Mandated/Regulated Reporting and Disclosure 

 

Με βάση τη σχετική βιβλιογραφία τρία είναι να βασικά επιχειρήματα τα οποία 

δικαιολογούν την ύπαρξη κανονιστικών ρυθμίσεων που αφορούν την υποβολή των 

οικονομικών εκθέσεων αλλά και τις γνωστοποιήσεις που οι τελευταίες περιέχουν: 
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- η ύπαρξη αλληλεπιδράσεων (externalities) από την εφαρμογή τους,  

- η εξοικονόμηση κόστους, και  

- η επιβολή αυστηρών κυρώσεων οι οποίες λειτουργούν ως ισχυρό 

δεσμευτικό μέσο  

Το πρώτο κίνητρο για την επιβολή κανονιστικών ρυθμίσεων στις εταιρικές 

γνωστοποιήσεις είναι ότι έχουν τη δυνατότητα να προκαλούν διάφορες 

αλληλεπιδράσεις (externalities), καταστάσεις δηλαδή στις οποίες η κοινωνική και 

ιδιωτική αξία της πληροφόρησης είναι διαφορετικές. Σε αυτές τις καταστάσεις, οι 

εταιρίες ίσως δέχονται τα οφέλη και το κόστος των γνωστοποιήσεων σε επίπεδο 

μεμονωμένων επιχειρήσεων και ως εκ τούτου δεν παρέχουν το βέλτιστο επίπεδο 

γνωστοποιήσεων για την κοινωνία ως σύνολο. Σε γενικές γραμμές όμως, η κοινωνική 

αξία των κοινοποιήσεων μπορεί αποδειχτεί μεγαλύτερη ή ακόμη και μικρότερη από 

την ιδιωτική της αξία και, κατά συνέπεια, οι επιχειρήσεις μπορεί να προβαίνουν σε 

παροχή υπερβολικά μεγάλου ύψους πληροφόρησης ή ακόμη και πάρα πολύ μικρού.  

Ένα σχετικό με τα παραπάνω επιχείρημα είναι ότι οι επιχειρήσεις παράγουν τις 

εταιρικές πληροφορίες με το μικρότερο δυνατό κόστος, και ότι όταν αυτό συμβαίνει  

με υποχρεωτικό χαρακτήρα απομακρύνουν τη δραστηριοποίηση και τις προσπάθειες 

αναπαραγωγής των πληροφοριών από επενδυτές και οικονομικούς αναλυτές (Coffee, 

1984 Easterbrock και Fischel, 1984, Diamond, 1985). O Mahoney (1995) από την 

άλλη, υποστηρίζει ότι τα επιχειρήματα αυτά δεν είναι και τόσο πειστικά ως 

αιτιολόγηση της επιβολής κανονισμών σε τριμηνιαίες και ετήσιες εκθέσεις επειδή οι 

επενδυτές συνεχίζουν να έχουν κίνητρα για απόκτηση ιδιωτικών πληροφοριών στο 

μεσοδιάστημα. Θα μπορούσαν ακόμα να χρησιμοποιηθούν ως μια λογική 

αιτιολόγηση των υποχρεωτικών adhoc κοινοποιήσεων των εξαιρετικά σημαντικών 

πληροφοριών (όπως οι εκθέσεις των 8-Κ στις ΗΠΑ). Ακόμη όμως και για τέτοιου 

είδους έγκαιρες κοινοποιήσεις, είναι σημαντικό να αναγνωριστεί ότι υπάρχουν 

δυνάμεις της αγοράς που περιορίζουν τον βαθμό στον οποίο η ιδιωτική και κοινωνική 

αξία της πληροφόρησης μπορούν να συγκλίνουν αλλά και τον βαθμό στον οποίο 

παρουσιάζεται παραγωγή πληροφοριών πάνω από το κανονικό. Για παράδειγμα, οι 

τιμές της αγοράς τείνουν να αποκαλύψουν μερικές από τις ιδιωτικές πληροφορίες που 

κατέχουν οι έμποροι, γεγονός το οποίο με τη σειρά του καταστέλλει κίνητρα για την 

απόκτηση ιδιωτικών πληροφοριών (Grossman, 1977, Grossman και Stiglitz, 1980). 

Ακόμη, η ευρεία αναδιατύπωση και υπερπαραγωγή πληροφοριών δημιουργούν 

κίνητρα για εξειδίκευση, και έτσι κάποιοι επενδυτές συντάσσουν εκθέσεις και άλλοι 

πληρώνουν για να τις αποκτήσουν (Gonedes, Dopuch και Penman, 1976, Mahoney, 

1995).   
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Από την άλλη μεριά, πολλές είναι οι αιτίες για τις οποίες οι αγορές παράγουν μικρό 

ύψος πληροφοριών. Όπως υποστηρίζει ο Coffee (1984), ο ιδιωτικός έλεγχος 

δημιουργεί προβλήματα στην ελεύθερη αγορά παρέχοντας μη αντισταθμισμένα 

οφέλη σε άλλους επενδυτές. Ο Dye (1990) και οι Admati και Pfleiderer (2000) 

προώθησαν την ιδέα ότι οι εταιρικές κοινοποιήσεις έχουν θετικές αλληλεπιδράσεις 

υπό μορφή μεταφοράς πληροφοριών και αυξημένης ρευστότητας. Δεδομένου ότι η 

αξία μιας επιχείρησης και οι ροές μετρητών πιθανότατα σχετίζονται μεταξύ τους, οι 

γνωστοποιήσεις μιας εταιρίας αποτελούν χρήσιμο εργαλείο των επενδυτών με σκοπό 

την αξιολόγηση άλλων επιχειρήσεων, ενώ αυξάνουν τη ζήτηση για μετοχές άλλων 

εταιριών. Ο Lambert και οι συνεργάτες του (2007b) αναφέρουν ότι το επιχείρημα 

αυτό είναι πιο ισχυρό ακόμη και από τις δυνάμεις της διαφοροποίησης σε 

κεφαλαιαγορές με πολλά περιουσιακά στοιχεία και πολλούς επενδυτές. Και ενώ αυτή 

η θετική επίδραση είναι πιθανό να είναι μικρή όταν αναφερόμαστε σε μεμονωμένες 

επιχειρήσεις, παρουσιάζεται ιδιαίτερα σημαντική για το σύνολο των επιχειρήσεων 

μιας οικονομίας. Από την άλλη, είναι δυνατό να παρουσιαστούν και αρνητικές 

αλληλεπιδράσεις παρόμοιου είδους. Για παράδειγμα, οι Fishman  και Hagerty (1989) 

αναφέρουν ότι μία αύξηση στις γνωστοποιήσεις μιας εταιρίας μπορεί να απομακρύνει 

τους επενδυτές από άλλες εταιρίες, όπως στην περίπτωση που η επεξεργασία των 

συγκεκριμένων πληροφοριών αποδεικνύεται ιδιαίτερα δαπανηρή. Στις αγορές που δεν 

είναι τέλεια ανταγωνιστικές, αυτή η επίδραση μειώνει την αποδοτικότητα της τιμής 

άλλων εταιριών και κατά συνέπεια οδηγεί σε αρνητική αλληλεπίδραση. 

Κατά συνέπεια, σε γενικές γραμμές, η επιβολή κανονιστικών ρυθμίσεων όσον αφορά 

τις γνωστοποιήσεις μπορεί να μετριάσει το πρόβλημα της παραγωγής πληροφοριών 

πάνω ή και κάτω από το ζητούμενο όριο και ως εκ τούτου να είναι κοινωνικά 

επιθυμητές. Αλλά εκ των προτέρων και στην πράξη, είναι πιθανό να είναι πολύ 

δύσκολο να γνωρίζει κανείς αν οι αγορές παράγουν σε μεγάλο βαθμό ή σχεδόν 

καθόλου πληροφόρηση, δεδομένου ότι εμφανίζονται τόσο θετικές όσο και αρνητικές 

αλληλεπιδράσεις. Κατά συνέπεια, από την άποψη αυτή το ζητούμενο είναι κατά πόσο 

οι υποχρεωτικές κοινοποιήσεις είναι στην πραγματικότητα και κοινωνικά επιθυμητές.  

Ένα δεύτερο επιχείρημα που αναφέρεται συνήθως ως αιτιολόγηση για την επιβολή 

κανονιστικών ρυθμίσεων είναι ότι ένα καθεστώς κοινοποιήσεων υποχρεωτικού 

χαρακτήρα χρησιμεύει ως ισχυρό δεσμευτικό μέσο. (Mahoney, 1995 Rock, 2002). Η 

βασική ιδέα αυτού του επιχειρήματος μπορεί να διευκρινιστεί καλύτερα στην 

περίπτωση μιας επιχείρησης η οποία βρίσκεται στο χρονικό στάδιο αρχικής 

προσφοράς των μετοχών της (Initial Public Offering, IPO). Λαμβάνοντας υπόψη τις 

δυνάμεις που κρύβονται κάτω από το “unraveling argument” που περιγράφεται 

αναλυτικά παρακάτω, κατά το στάδιο IPO οι εταιρίες έχουν ισχυρά κίνητρα να 
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παρέχουν πληροφορίες και άλλες διαβεβαιώσεις για την αξία τους στους επενδυτές. 

Εντούτοις, φαίνεται πως είναι πολύ πιθανό τα κίνητρα αυτά να αλλάξουν αμέσως 

μετά την έκδοση των μετοχών, όπως σε καταστάσεις στις οποίες οι επιχειρήσεις 

έχουν πρόθεση για παρακράτηση ή χειραγώγηση των πληροφοριών τους. Έτσι, η 

υπόσχεση κατά την περίοδο IPO για παραγωγή υψηλής ποιότητας μελλοντικών 

κοινοποιήσεων πιθανότατα δεν είναι αξιόπιστη για την πλειοψηφία των εταιριών. 

Αντίθετα, μια απαίτηση κοινοποίησης με υποχρεωτικό χαρακτήρα διευκρινίζει ποιες 

πληροφορίες οφείλει να παρέχει μια εταιρία τόσο σε περιόδους που η οικονομική της 

κατάσταση είναι καλή όσο και σε περιόδους που η απόδοση της δε φαίνεται να είναι 

ικανοποιητική. Αυτή η υποχρέωση μετριάζει το φαινόμενο της ασυμμετρίας της 

πληροφόρησης και μειώνει επίσης την αίσθηση αβεβαιότητας των επενδυτών 

(Verrecchia, 2001). Βέβαια, όπως σημειώθηκε και παραπάνω, το επιχείρημα αυτό δεν 

επαρκεί για να δικαιολογήσει ένα υποχρεωτικό καθεστώς κοινοποίησης επειδή οι 

εταιρίες  θα επεδίωκαν έτσι κι αλλιώς να προβαίνουν σε δημοσιεύσεις λόγω των 

οφελών που θα είχαν από αυτές (Ross, 1979). 

Πολλοί συγγραφείς υποστηρίζουν ακόμη ότι ένα καθεστώς υποχρεωτικού χαρακτήρα 

μπορεί να αποδειχτεί ευεργετικό αν περιορίζεται σε δημοσιεύσεις που σχεδόν όλες οι 

εταιρίες είναι πρόθυμες να παρέχουν εθελοντικά (Ross, 1979, Hermalin και 

Weisbach, 2006). Η απαίτηση αυτή απαλλάσσει τις επιχειρήσεις από το κόστος των 

διαπραγματεύσεων σχετικά με το ποιες πληροφορίες θα δημοσιοποιηθούν. Με βάση 

αυτό τον συλλογισμό, ο Mahoney (1995) υποστηρίζει ότι οι πληροφορίες οι οποίες 

σχετίζονται με αντιπροσώπευση, όπως οι δημοσιεύσεις των συναλλαγών μεταξύ 

συνδεδεμένων μερών και οι ασφαλιστικές αμοιβές, έχουν το παραπάνω 

χαρακτηριστικό γνώρισμα δεδομένου ότι εισάγουν ζητήματα αντιπροσώπευσης τα 

οποία προκύπτουν σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις προσφοράς τίτλων. Αντίθετα, οι 

πληροφορίες που βοηθούν τους επενδυτές να προστατεύουν τις μελλοντικές ροές των 

μετρητών τους και να αξιολογούν τις επιχειρήσεις αποτελούν μορφή πληροφόρησης 

που αφορά συγκεκριμένες εταιρίες και ως εκ τούτου θα πρέπει  να είναι επιλεκτικές. 

Με βάση αυτή την αιτιολόγηση, το βασικό ζήτημα είναι να προσδιοριστούν οι 

κοινοποιήσεις που οδηγούν σε μείωση του κόστους για το σύνολο των επιχειρήσεων 

στην οικονομία. 

Ένα τρίτο και πολύ σχετικό επιχείρημα είναι ότι η ιδιωτική παραγωγή ενός 

ικανοποιητικού επιπέδου υποχρεωτικών δημοσιεύσεων μπορεί να είναι πολύ ακριβή, 

και σε πολλές περιπτώσεις ακόμα και αδύνατη. Οι ποινικές ρήτρες που οι ιδιωτικές 

συμβάσεις μπορούν να επιβάλουν είναι γενικά αρκετά περιορισμένες. Κατά συνέπεια, 

ένα υποχρεωτικό καθεστώς κοινοποίησης μπορεί να είναι ευεργετικό αν προσφέρει 
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πρόσβαση σε ποινικές ή άλλες ρήτρες που δεν περιλαμβάνονται στις ιδιωτικές 

συμβάσεις.   

Ένα πρόσφατο κομμάτι της βιβλιογραφίας υποστηρίζει ότι από τη στιγμή που εκ των 

πραγμάτων τα εταιρικά μέλη έχουν τη δυνατότητα να αποσπούν σημαντικά ιδιωτικά 

οφέλη από την επιχείρηση τους, συνηθίζουν να οικειοποιούνται με αυτόν τον τρόπο 

τα οφέλη των εξωτερικών επενδυτών (Shleifer και Vishny, 1997, La Porta et Al, 

2000). Συνεπώς, τα εσωτερικά μέλη ίσως να είναι απρόθυμα να παρέχουν 

κοινοποιήσεις και καταστάσεις οι οποίες χαρακτηρίζονται από αυξημένη διαφάνεια 

με το σκεπτικό ότι περιορίζουν τη δυνατότητά τους να εισπράττουν ιδιωτικά 

προνόμια (Leuz, Nanda και Wysocki, 2003). Αυτό σημαίνει ότι ίσως δε θα 

επιδιώξουν τη δημοσίευση πληροφοριών σε υποχρεωτικό επίπεδο, ακόμη κι όταν 

αυτή αυξάνει την αξία της επιχείρησης και μειώνει το κόστος χρηματοδότησης. Από 

την άλλη, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, οι εξωτερικοί επενδυτές επιθυμώντας να 

καλύψουν αυτό το κενό στην πληροφόρηση, προχωρούν σε προσαρμογή της τιμής 

της μετοχής, και τελικά οι ιδιοκτήτες είναι εκείνοι οι οποίοι επιβαρύνονται τις 

δαπάνες της οικειοποίησης ιδιωτικών οφελών και της παροχής ανεπαρκών 

κοινοποιήσεων (Jensen και Meckling, 1976). 

Το όφελος που απορρέει από το παραπάνω επιχείρημα είναι ότι ένα υποχρεωτικό 

καθεστώς κοινοποίησης διευκολύνει τα νεοεισερχόμενα μέλη να προχωρήσουν σε 

επενδύσεις, γεγονός που αυξάνει στη συνέχεια τον ανταγωνισμό και μειώνει τις 

κοινωνικές απώλειες από την είσπραξη ιδιωτικών οφελών (Ferrell, 2004). Βέβαια, οι 

χρηματοδοτικές εταιρίες είναι πιθανό να προσπαθήσουν να αντιτάξουν ένα καθεστώς 

τέτοιου είδους και, γενικότερα, να έχουν κίνητρα να αποτρέψουν τη δημιουργία 

ιδρυμάτων τα οποία οδηγούν σε αυξημένο ανταγωνισμό και μειωμένα ιδιωτικά οφέλη 

(Rajan και Zingales, 2003). Στην προώθηση της ανάπτυξης των χρηματοδοτικών 

αγορών, η υποχρεωτικές κοινοποιήσεις έχουν επίσης τη δυνατότητα να ωφελήσουν 

τους επενδυτές σε διάφορους τομείς, όπως για παράδειγμα στη δημιουργία νέων 

επενδυτικών ευκαιριών. Αναμένεται φυσικά και στη συγκεκριμένη περίπτωση οι 

χρηματοδοτικές εταιρίες να μη δημιουργούν τέτοιου είδους ευκαιρίες από τη στιγμή 

που αυτό θα διευκολύνει τους νεοεισερχόμενους να αυξήσουν τη χρηματοδότησή 

τους (Rajan και Zingales, 2003).  
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2.3.6.Κόστη υποχρεωτικών γνωστοποιήσεων 

Costs of Mandated/Regulated Reporting and Disclosure 

  

Όπως πολλοί συγγραφείς αναφέρουν, η ύπαρξη καθαρών κερδών μέσω των 

εθελοντικών γνωστοποιήσεων δεν είναι επαρκής για να δικαιολογήσει την 

υποχρεωτική δημοσιοποίηση πληροφοριών επειδή οι επιχειρήσεις έχουν κίνητρα να 

παρέχουν εθελοντικά πληροφορίες αν τα οφέλη από αυτές υπερβαίνουν τα κόστη 

(Ross, 1979). Επιπλέον, μια οικονομική αιτιολόγηση των δημοσιεύσεων σε 

υποχρεωτικό επίπεδο οφείλει να αποδείξει ότι η λύση  της αγοράς είναι απίθανο να 

παράγει ένα κοινωνικά επιθυμητό επίπεδο δημοσιεύσεων. Για παράδειγμα, ο 

ανταγωνισμός και η σύναψη ιδιωτικών συμβολαίων μπορούν οδηγήσουν σε εμφάνιση 

ορισμένων ανεπαρκειών στην αγορά (Coase, 1960). Κατά συνέπεια, μία αποτυχία της 

αγοράς δεν είναι επαρκής για να δικαιολογήσει μία κανονιστική ρύθμιση που να 

αφορά τις γνωστοποιήσεις.  

Η ιδέα των κινήτρων για δημοσίευση που βασίζονται στην αγορά τονίζεται με τον 

καλύτερο τρόπο με το παρακάτω επιχείρημα το οποίο καταγράφεται στην 

αρθρογραφία ως “unraveling argument” (Grossman και Hart, 1980 Grossman, 1981 

Milgrom, 1981). Χωρίς εταιρικές κοινοποιήσεις, οι επενδυτές είναι ανίκανοι να 

διακρίνουν μεταξύ καλών και κακών επιχειρήσεων και συνεπώς να προσφέρουν μια 

τιμή που απεικονίζει τη μέση αξία όλων των εταιριών. Έτσι, επιχειρήσεις με άνω του 

μετρίου αξία έχουν κίνητρο να προχωρήσουν σε δημοσίευση ιδιωτικών πληροφοριών 

όσον αφορά την πραγματική τους αξία. Από τη στιγμή που θα πραγματοποιήσουν τις 

δημοσιεύσεις αυτές, οι επενδυτές λογικά συμπεραίνουν ότι η μέση αξία όλων των 

επιχειρήσεων που δε δημοσιεύουν πληροφορίες είναι χαμηλότερη, και προσαρμόζουν 

ανάλογα τις τιμές των μετοχών για να απεικονίσουν αυτή την προσδοκία. Η 

αντίδραση αυτή των επενδυτών προκαλεί στη συνέχεια τις υπόλοιπες εταιρίες που δεν 

αποκαλύπτουν πληροφορίες αλλά ταυτόχρονα έχουν υψηλότερη αξία από αυτή που 

δημοσιεύτηκε πρόσφατα στην αγορά, να προχωρήσουν στην αποκάλυψη 

πληροφοριών σχετικών με την ιδιωτική τους αξία. Η διαδικασία αυτή επιτυγχάνει 

τελικά όλες οι επιχειρήσεις (εκτός από εκείνες που βρίσκονται σε πολύ κακή 

οικονομική κατάσταση) να δημοσιεύουν εθελοντικά ιδιωτικές πληροφορίες. Φυσικά, 

το συγκεκριμένο επιχείρημα στηρίζεται σε μία σειρά απλοποιημένων υποθέσεων. Για 

παράδειγμα, ότι η δημοσίευση ιδιωτικών πληροφοριών θα πρέπει να μειώνει το 

κόστος και ότι οι επενδυτές θα πρέπει να είναι σε θέση να γνωρίζουν ότι οι εταιρίες 

διατηρούν κάποιες ιδιωτικές πληροφορίες. Χωρίς αυτές τις υποθέσεις, η ισορροπία 

για πλήρη κοινοποίηση που περιγράφηκε παραπάνω ίσως και να μη μπορέσει να 

επιτευχθεί (Ross, 1979, Verrecchia, 1983, Dye, 1985, Jung, Kwon, 1988). Εντούτοις, 
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ακόμη και στη περίπτωση που οι υποθέσεις αυτές παραβιάζονται, το γενικό πνεύμα 

του ανωτέρου επιχειρήματος εξακολουθεί να ισχύει. Οι επιχειρήσεις θα δημοσιεύουν 

εθελοντικά πληροφορίες αν παρουσιάζουν καθαρά κέρδη από αυτές, κι αυτό γιατί 

επιβαρύνονται έτσι κι αλλιώς τις δαπάνες της μη κοινοποίησης. Αξίζει να σημειωθεί 

επιπλέον πως οι εταιρίες είναι πιθανότατα καλύτερα ενημερωμένες σχετικά με αυτή 

τη συναλλαγή κόστους-όφελους σε σχέση με τους ρυθμιστές των κανονιστικών 

προτύπων. 

Και ενώ η υποχρεωτική δημοσίευση είναι δυνατό να προσφέρει κάποια πιθανά 

κοινωνικά οφέλη, θα πρέπει να αναγνωρίσει κανείς κάποια ότι η εφαρμογή ενός 

υποχρεωτικού καθεστώτος είναι αναμφισβήτητα δαπανηρή και φυσικά δε μπορεί να 

είναι απαλλαγμένη από προβλήματα. Αρχικά, οι χρηματοδοτικές εταιρίες έχουν 

κίνητρο για να εμποδίσουν τη ρυθμιστική διαδικασία και να εφαρμόσουν για 

παράδειγμα, ένα σύστημα που να εμποδίζει, παρά να προωθεί τις βέλτιστες για την 

κοινωνία εκβάσεις (Stigler, 1971). Δεύτερον, τα υποχρεωτικά καθεστώτα είναι 

δαπανηρά τόσο ως προς την εφαρμογή τους όσο και ως προς την επιβολή τους. 

Αναγνωρίζοντας αυτά τα ζητήματα, ο Djankov και οι συνεργάτες του (2003) 

προτείνουν μία θεωρία η οποία ενισχύει την επιβολή κανονιστικών ρυθμίσεων. Στη 

θεωρία τους αυτή έχουν ως δεδομένο ότι όλες οι στρατηγικές που στοχεύουν στην 

εφαρμογή μιας κοινωνικά επιθυμητής πολιτικής είναι ατελείς και ότι το βέλτιστο 

θεσμικό σχέδιο περιλαμβάνει ανταλλαγή μεταξύ αυτών των ατελών εναλλακτικών. 

Για παράδειγμα, φαίνεται εύλογο ότι οι πλουσιότεροι, εκείνοι με τα καλύτερες 

διασυνδέσεις, έχουν ισχυρότερη επιρροή στον τομέα της δικαιοσύνης σε σχέση με 

τους μικρούς επενδυτές (Shleifer, 2005). Συνεπώς, ένας πολύ λογικός τρόπος να 

εντοπιστεί και να εξεταστεί η παραπάνω ανεπάρκεια είναι να διευκρινιστούν με 

ακρίβεια οι υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις, επειδή οι κανόνες περιορίζουν τις 

διακρίσεις από την πλευρά των δικαστηρίων.  Όπως επισημαίνει ο Shleifer (2005), 

είναι ευκολότερο για μία επιχείρηση να επηρεάσει ένα δικαστήριο ή έναν δικαστή 

όταν δεν υπάρχει συγκεκριμένος κανονισμούς σχετικά με τις πληροφορίες που πρέπει 

να δημοσιευτούν.  

Ένας ακόμη ιδιαίτερα σημαντικός παράγοντας είναι το επίπεδο στο οποίο οι 

κανονιστικές ρυθμίσεις που αφορούν τις γνωστοποιήσεις λαμβάνουν χώρα και  ως εκ 

τούτου ποιος είναι ο ρυθμιστής τους. Όσον αφορά το επίπεδο είναι δυνατό να 

δημιουργηθούν υποχρεωτικά καθεστώτα σε επίπεδο συναλλαγών, πολιτείας, κράτους 

ή ακόμη και σε διεθνές επίπεδο με διαφορετικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά 

για το καθένα. Η επιβολή ρυθμίσεων σε υψηλό επίπεδο (π.χ. σε επίπεδο κράτους) 

παράγει μεγαλύτερα οφέλη λόγω της τυποποίησης και της ταυτόχρονης 

εκμετάλλευσης των θετικών επακόλουθων των δικτύων. Η επιβολή ρυθμίσεων σε 
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χαμηλότερο επίπεδο (π.χ. σε επίπεδο συναλλαγής) αντιμετωπίζει τα προβλήματα που 

δημιουργούνται από την προσέγγιση με βάση την οποία μία ρύθμιση αφορά όλα τα 

θέματα, και επιτρέπει στις εταιρίες να επιλέξουν ένα συγκεκριμένο καθεστώς, 

γεγονός το οποίο με τη σειρά του θα προκαλέσει ανταγωνισμό μεταξύ των 

υπαρχόντων ρυθμιστικών καθεστώτων. Η τελευταία συνέπεια αναμφισβήτητα θα 

επηρεάσει την ανάπτυξη και ενίσχυση των υποχρεωτικών δημοσιεύσεων (Mahoney, 

1997, Romano, 1998, 2001 Huddart et Al, 1999, Rock, 2002, Chemmanur, Fulghieri, 

2006).  

 

2.3.7.Συνοπτικές παρατηρήσεις όσον αφορά εθελοντικές και υποχρεωτικές 

γνωστοποιήσεις 

 

Συμπερασματικά, οι πιθανές δαπάνες και κέρδη των κανονιστικών ρυθμίσεων που 

αφορούν τις γνωστοποιήσεις είναι πολυάριθμες και συχνά σύνθετες. Στην ενότητα 

αυτή καταγράφηκαν τα σημαντικότερα κέρδη και ζημίες των αποφάσεων 

κοινοποίησης των επιχειρήσεων, είτε αυτές γίνονται σε εθελοντική είτε σε 

υποχρεωτική βάση. Εντούτοις, η αξιολόγηση του καθαρού αποτελέσματος μιας 

κανονιστικής ρύθμισης και η απαραίτητη μορφή ενός αποδοτικού ρυθμιστικού 

καθεστώτος συνεχίζουν να αποτελούν πολύ σημαντικά εμπειρικά ερωτήματα. 

 

2.4.Υιοθέτηση Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και συνέπειες στις εταιρικές 

γνωστοποιήσεις – Εμπειρικές μελέτες 

 

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών η υιοθέτηση των Διεθνών Προτύπων 

Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS) σε συνδυασμό με την αξίωση ότι η 

εφαρμογή τους οδηγεί σε αυξημένη διαφάνεια, καλύτερη ποιότητα και ευκολότερη 

συγκρισιμότητα των καταστάσεων έχουν κερδίσει το ενδιαφέρον και έχουν 

αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης σε όλο τον κόσμο. Σχεδόν 100  χώρες έχουν ήδη 

αρχίσει να εφαρμόζουν τα διεθνή πρότυπα για οικονομικούς λόγους είτε έχουν 

αποφασίσει να τα υιοθετήσουν στο άμεσο μέλλον. Αλλά ακόμη και πριν η εφαρμογή 

των προτύπων καταστεί υποχρεωτική, πολλές εταιρίες σε όλο τον κόσμο προχώρησαν 

εθελοντικά στην υιοθέτησή τους.  

Στην ενότητα αυτή, περιλαμβάνεται μία μικρή ανασκόπηση των σημαντικότερων 

εμπειρικών ερευνών πάνω στις οικονομικές συνέπειες που ακολουθούν την εφαρμογή 
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των διεθνών προτύπων, δεδομένου ότι είναι πιθανό  να προσφέρουν σημαντικά 

στοιχεία ενόρασης σχετικά με τις επικείμενες αλλαγές των σχετικών κανονιστικών 

ρυθμίσεων πολλών χωρών. 

Οι προγενέστερες εμπειρικές μελέτες σχετικά με τις οικονομικές συνέπειες της 

εθελοντικής υιοθέτησης των διεθνών λογιστικών προτύπων μπορούν να 

ταξινομηθούν ως εξής: 

(1) μελέτες που εξετάζουν την ποιότητα των οικονομικών καταστάσεων οι 

οποίες έχουν συνταχθεί με βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα σε σχέση με άλλα 

τοπικά πρότυπα (συμπεριλαμβανομένων των προτύπων των ΗΠΑ) καθώς επίσης και 

το βαθμό συμμόρφωσης των εταιριών με τα διεθνή πρότυπα,  

(2) μελέτες που αναλύουν τα μέσα αποτελέσματα στην κεφαλαιαγορά από την 

υιοθέτηση των διεθνών λογιστικών προτύπων, κυρίως από την άποψη της 

ρευστότητας της αγοράς και του κόστους χρηματοδότησης, και  

(3) μελέτες που εξετάζουν άλλου είδους συνέπειες της υιοθέτησης των 

διεθνών λογιστικών προτύπων, όπως για παράδειγμα τις προβλέψεις των αναλυτών 

και τα αμοιβαία κεφαλαία  

Στην πρώτη κατηγορία, οι Harris και Muller (1999), Ashbaugh και Olsson (2002), 

Eccher και Healy (2000), Bartov et το Al (2005), Hung και Subramanyam (2007) 

αναλύουν τη σχετικότητα της αξίας των λογιστικών μεγεθών με βάση τα διεθνή 

λογιστικά πρότυπα σε σχέση με τοπικά πρότυπα ή/και τα αμερικανικά και 

καταλήγουν σε μικτά αποτελέσματα. Ο Barth και οι συνεργάτες του (2005, 2006) 

προσπαθούν να εκτιμήσουν την ποιότητα των καταστάσεων για εταιρίες που 

εφαρμόζουν τα διεθνή πρότυπα και στη συνέχεια τη συγκρίνουν με εκείνες οι οποίες 

εφαρμόζουν είτε τοπικά είτε αμερικανικά πρότυπα, αντίστοιχα. Τα στοιχεία τους 

αποδεικνύουν ότι οι οικονομικές καταστάσεις που συντάσσονται με βάση τα διεθνή 

πρότυπα παρουσιάζουν υψηλότερη ποιότητα σε σχέση με τις καταστάσεις που έχουν 

συνταχθεί με βάση τα τοπικά πρότυπα αλλά χαμηλότερη από αυτές που έχουν 

συνταχθεί με βάση τα πρότυπα των ΗΠΑ.  

Χρησιμοποιώντας ένα σύνολο αποκλειστικά γερμανικών εταιριών, οι Van Tendeloo 

και Vanstraelen (2005) και Goncharov και Zimmermann (2006) καταλήγουν σε 

στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν, σε πολύ μικρό βαθμό  βέβαια, ότι τα διεθνή 

πρότυπα καταστέλλουν το φαινόμενο της χειραγώγησης των κερδών (earnings 

management) σε σχέση με τα γερμανικά πρότυπα, ενώ οι  Gassen και Sellhorn (2006) 
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και Daske και Gebhardt (2006) σε αντίστοιχη έρευνά τους αναφέρουν ότι τα 

λογιστικά μεγέθη των διεθνών προτύπων χαρακτηρίζονται από υψηλότερη ποιότητα.  

Ο Auer (1998) εξετάζει τις αλλαγές στην αστάθεια της τιμής των μετοχών και στα 

βήτα των επιχειρήσεων για ελβετικές εταιρίες που υιοθέτησαν τα διεθνή πρότυπα. Η 

έρευνά του ανακαλύπτει μία μικρή αλλά όχι τόσο σημαντική μείωση στην αστάθεια 

των τιμών και καμία αλλαγή στα βήτα των εταιριών. 

Στην ίδια κατηγορία εντάσσονται και οι μελέτες οι οποίες εξετάζουν το βαθμό 

συμμόρφωσης των εταιριών με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα. Χρησιμοποιώντας τον 

κατάλογο της Διεθνούς Επιτροπής Λογιστικών Προτύπων (IASC) που περιλαμβάνει 

το σύνολο των επιχειρήσεων που υιοθέτησαν τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, ο Cairns 

(1999, 2000) με βάση κάποιες προσεγγίσεις ως προς την υιοθέτηση (πλήρης 

υιοθέτηση, διπλή υποβολή οικονομικών εκθέσεων, και συναποδοχή) εξετάζει το 

βαθμό συμμόρφωσής με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα. Σε αντίστοιχες έρευνές τους, 

οι Street και Bryant (2000), Glaum και Street (2003), και Gebhardt και Heilmann 

(2004) χρησιμοποίησαν λίστες ελέγχου κοινοποίησης με σκοπό να καθορίσουν το 

επίπεδο συμμόρφωσης των επιχειρήσεων. Οι λίστες αυτές περιέχουν γνωστοποιήσεις 

που αφορούν στοιχεία όπως την αναγνώριση των εσόδων, την υπεραξία, τα άυλα 

περιουσιακά στοιχεία, τα έξοδα για έρευνα και ανάπτυξη, τα αποθέματα, τα σχέδια 

για έκδοση δικαιωμάτων προαίρεσης, τα κέρδη ανά μετοχή κ.λ.π.. Όλες αυτές οι 

μελέτες εξετάζουν την ύπαρξη μίας ουσιαστικής μη συμμόρφωσης με τα διεθνή 

πρότυπα. Πιο συγκεκριμένα, τα πρότυπα τα οποία για τα οποία εμφανίζεται 

συμμόρφωση κάτω του 75% είναι τα IAS 8 (αποτυχία παροχής κοινοποιήσεων που 

απαιτούνται σε περίπτωση αλλαγής των λογιστικών μεθόδων που εφαρμόζονται), 

IAS 14 (μη συμμόρφωση ιδιαίτερα εμφανής σε κοινοποιήσεις γεωγραφικού 

περιεχομένου), IAS 17 (αποτυχία παροχής απαιτούμενων κοινοποιήσεων για 

ελάχιστες πληρωμές μισθώσεων), IAS 19 (μη δημοσίευση προνομιούχων σχεδίων 

συνταξιοδότησης), IAS 23 (αποτυχία κοινοποίησης λογιστικής πολιτικής κόστους 

χρηματοδότησης), IAS 29 και IAS 31( αποτυχία κοινοποίησης οικονομικών μεγεθών 

που σχετίζονται με κοινοπραξίες). Να σημειωθεί βέβαια ότι οι μελέτες αυτές 

βασίζονται σε μικρό αριθμό δειγμάτων και δεν εξετάζουν τις συνέπειες της μη 

συμμόρφωσης στην κεφαλαιαγορά. 

Οι μελέτες που ανήκουν στη δεύτερη κατηγορία εστιάζουν στις συνέπειες της 

υιοθέτησης των προτύπων στην κεφαλαιαγορά. Η πλειοψηφία αυτών ασχολείται  με 

τη σχέση ανάμεσα στο ύψος των γνωστοποιήσεων και το κόστος χρηματοδότησης 

μιας επιχείρησης, ενώ τα αποτελέσματα στα οποία καταλήγουν είναι μικτά και 



 
42 

 

εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το σύστημα μέτρησης και ανίχνευσης των 

γνωστοποιήσεων που χρησιμοποιείται στην κάθε περίπτωση.  

H Botosan (1997) αναφέρει την ύπαρξη σημαντικής σχέσης ανάμεσα στο δείκτη 

γνωστοποιήσεων που χρησιμοποιεί και το κόστος χρηματοδότησης, αυτό ισχύει όμως 

μόνο για τις εταιρίες οι οποίες παρουσιάζουν μειωμένο αριθμό αναλύσεων από 

οικονομικούς αναλυτές. Χρησιμοποιώντας ένα παρόμοιο δείκτη για εταιρίες του 

εξωτερικού που δραστηριοποιούνται στην κεφαλαιαγορά των ΗΠΑ οι Botosan και 

Frost (1998) καταλήγουν σε μία σημαντική σχέση μεταξύ ρευστότητας και 

επικαιρότητας των πληροφοριών, και όχι επιπέδου γνωστοποιήσεων. 

Οι Walker (1995) και Sengupta (1998) χρησιμοποιούν αξιολογήσεις αναλυτών όσον 

αφορά τη γενικότερη πολιτική γνωστοποιήσεων μιας επιχείρησης και δηλώνουν ότι οι 

εταιρίες με αυξημένο ύψος γνωστοποιήσεων παρουσιάζουν, κατά μέσο όρο, 

μικρότερη διαφορά μεταξύ τιμής προσφοράς και ζήτησης και μικρότερο κόστος 

χρηματοδότησης κατά το χρονικό σημείο έκδοσης μετοχών.  

Ο Healy και οι συνεργάτες του (1999) αποδεικνύουν ότι εταιρίες με συνεχείς 

αυξήσεις στα ποσοστά δημοσιεύσεων παρουσιάζουν σημαντικές βελτιώσεις σε έναν 

αριθμό μεταβλητών, συμπεριλαμβανομένης της διαφοράς μεταξύ τιμής προσφοράς 

και ζήτησης. Μία ανησυχία όσον αφορά τα ποσοστά δημοσιεύσεων εντούτοις, είναι 

ότι αυτά αντιπροσωπεύουν μόνο τις αντιλήψεις των αναλυτών σχετικά με τις 

γνωστοποιήσεις που πραγματοποιούνται σε εθελοντικό επίπεδο. Επιπλέον, οι 

εθελοντικές γνωστοποιήσεις είναι δυνατό να ανατραπούν και συνεπώς ίσως να μη 

αντιπροσωπεύουν απαραίτητα  μία ισχυρή δέσμευση για δημοσίευση στο μέλλον. 

Στο σημείο αυτό να αναφερθεί πως η διαφορά μεταξύ μίας δεσμευτικής και μίας 

εθελοντικής δημοσίευσης είναι ότι στην πρώτη περίπτωση έχουμε την περίπτωση 

μιας επιχείρησης που αποφασίζει τι θα δημοσιεύσει πριν γνωρίσει το περιεχόμενο της 

πληροφόρησης την οποία θα παράσχει (ex ante), ενώ στην περίπτωση της 

εθελοντικής δημοσίευσης η απόφαση της εταιρίας λαμβάνεται αφού εξετάσει το 

περιεχόμενο (ex post). Αυτό με τη σειρά του σημαίνει πως η σχέση μεταξύ του 

κόστους χρηματοδότησης και των δεσμευτικών δημοσιεύσεων θα πρέπει να είναι 

ισχυρότερη από  αυτή μεταξύ του κόστους χρηματοδότησης και των εθελοντικών 

δημοσιεύσεων, κι αυτό γιατί η δέσμευση και μόνο απαιτεί την δημοσίευση των 

πληροφοριών ανεξάρτητα από το περιεχόμενό τους (Diamond και Verrecchia, 1991, 

Bainman και Verrecchia, 1996). 

Οι Leuz και Verrecchia (2000) εξετάζουν την ύπαρξη ασυμμετρίας στην 

πληροφόρηση και τη ρευστότητα της αγοράς για γερμανικές εταιρίες που υιοθέτησαν 
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είτε τα διεθνή λογιστικά είτε τα αμερικανικά πρότυπα Αυτή η στρατηγική υποβολής 

εκθέσεων σε διεθνές επίπεδο δεσμεύει τις εταιρίες σε αυξημένα επίπεδα 

γνωστοποιήσεων, χωρίς όμως να έχει κάποια άμεση επίδραση στη φορολογία ή στο 

μέρισμα τους. Είναι ακόμη σημαντικό να σημειωθεί πως το επίπεδο γνωστοποιήσεων 

με βάση τις ρυθμίσεις που προβλέπουν  τα γερμανικά πρότυπα έχει χαρακτηριστεί 

σχετικά χαμηλό. Τα αποτελέσματα της έρευνάς  τους παρουσιάζονται συνεπή με τη 

γενικότερη αντίληψη ότι οι επιχειρήσεις που υποχρεούνται σε αυξημένο επίπεδο 

γνωστοποιήσεων εμφανίζουν τόσο οικονομικά όσο και στατιστικά σημαντικά 

προνόμια. Η υποβολής εκθέσεων σε διεθνές επίπεδο φαίνεται πως σχετίζεται με 

μικρότερη διαφορά μεταξύ τιμής προσφοράς και ζήτησης και αυξημένη κίνηση 

μετοχής για διάφορα εταιρικά χαρακτηριστικά, όπως η απόδοση της επιχείρησης, το 

μέγεθός της και η εισαγωγή της μετοχής της σε ξένα χρηματιστήρια. Όσον αφορά την 

αστάθεια στην τιμή της μετοχής, δε διαπιστώθηκε μία αρνητική σχέση ή μείωση 

σχετική με τη μετάβαση στα νέα πρότυπα, ενώ παρατηρήθηκαν πολύ μικρές διαφορές 

μεταξύ επιχειρήσεων που εφάρμοσαν τα αμερικανικά και εκείνων που εφάρμοσαν τα 

διεθνή πρότυπα. Και παρά το γεγονός ότι η σύγκριση αυτή βασίστηκε σε ένα σχετικά 

μικρό δείγμα συμβαδίζει απόλυτα με την αντίληψη ότι είναι η δέσμευση για 

αυξημένο επίπεδο γνωστοποιήσεων αυτή που έχει τελικά σημασία, και όχι η 

εφαρμογή των προτύπων αυτή καθεαυτή.  

Οι πιο πρόσφατες μελέτες εστιάζουν στις συνέπειες της εφαρμογής των διεθνών 

προτύπων στο κόστος χρηματοδότησης και καταλήγουν σε μικτά αποτελέσματα. Ο 

Barth και οι συνεργάτες του (2005) τεκμηριώνουν μια μείωση στο κόστος 

χρηματοδότησης γύρω από την υιοθέτηση των διεθνών προτύπων χρησιμοποιώντας 

το μοντέλο των τριών παραγόντων των Fama και French. Οι Cuijpers και Buijink 

(2005) χρησιμοποιώντας εκτιμήσεις του κόστους χρηματοδότησης δε καταλήγουν σε 

σημαντικές διαφορές μεταξύ εταιριών που εφαρμόζουν τα διεθνή και εκείνων που 

εφαρμόζουν τα τοπικά πρότυπα. 

Ο Daske (2006) εξέτασε επίσης κατά πόσο η εφαρμογή των διεθνών προτύπων 

μειώνει το κόστος χρηματοδότης. Με βάση ένα μεγάλο δείγμα γερμανικών 

επιχειρήσεων οι οποίες εφάρμοσαν πρόωρα τα πρότυπα, δηλαδή πριν την 

υποχρεωτική υιοθέτησή τους από το 2005 και μετά, και χρησιμοποιώντας ένα σύνολο 

διαφορετικών εμπειρικών τεστ, δεν κατέληξε σε στοιχεία που αποδεικνύουν μία 

τέτοιου είδους σχέση. Στην πραγματικότητα,  τα συνολικά αποτελέσματα δείχνουν  

μεγαλύτερο κόστος χρηματοδότησης για επιχειρήσεις που δεν εφαρμόζουν τα τοπικά 

πρότυπα κατά την περίοδο μετάβασης. 
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Μία πιθανή εξήγηση των αποτελεσμάτων αυτών θα μπορούσαν να αποτελούν οι 

δυσκολίες υπολογισμού του κόστους χρηματοδότησης και η πιθανή ανακρίβεια των 

εκτιμήσεων που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διεξαγωγή της έρευνας (Easton και  

Monahan, 2005). Μία ακόμη εναλλακτική αιτιολόγηση θα μπορούσε να δοθεί μέσω 

της  φύσης της διαδικασίας μετάβασης στα διεθνή πρότυπα στη Γερμανία. Η 

μετάβαση από το “Bilanzrecht” στα «Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα» είχε ως 

αποτέλεσμα την εμφάνιση μιας πλούσιας λογιστικής ποικιλομορφίας, από τη στιγμή 

που οι επιχειρήσεις είχαν να επιλέξουν ανάμεσα στα γερμανικά, τα αμερικάνικα και 

τα διεθνή λογιστικά πρότυπα. Στην πραγματικότητα, η διαδικασία αυτή οδήγησε σε 

αύξηση των διαθέσιμων πληροφοριών, μείωσε όμως τη δυνατότητα διενέργειας 

συγκρίσεων μεταξύ των οικονομικών καταστάσεων των γερμανικών επιχειρήσεων. 

Συνεπώς, η ποικιλία και ταυτόχρονα η ταχύτητα της λογιστικής αυτής επανάστασης, 

σε συνδυασμό με την έλλειψη επαρκών πληροφοριών για συγκρίσιμες προηγούμενες 

περιόδους είναι πιθανό να επηρέασε την προφανή αβεβαιότητα που παρουσιάστηκε 

μεταξύ των επενδυτών κατά την περίοδο μετάβασης στα διεθνή πρότυπα.  

Οι Daske, Hail, Leuz και Verdi (2007) εξετάζουν τις οικονομικές συνέπειες της 

εθελοντικής υιοθέτησης των προτύπων, εστιάζοντας όμως στην ετερογένεια η οποία 

εντοπίζεται σε αυτές, αναγνωρίζοντας ότι υπάρχει μία σημαντική διάκριση όσον 

αφορά τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις υιοθετούν τα διεθνή λογιστικά 

πρότυπα. Μερικές από αυτές υιοθετούν τα πρότυπα αποκλειστικά και μόνο τυπικά 

και χωρίς να πραγματοποιούν ουσιώδεις αλλαγές στην ως τώρα πολιτική τους (label 

adopters), ενώ από την άλλη κάποιες θεωρούν την υιοθέτηση αυτή ως σοβαρή 

δέσμευση για διαφάνεια, αυξάνοντας το ύψος των κοινοποιήσεων τις οποίες 

εμφανίζουν στο ετήσιο δελτίο τους (serious adopters). Με βάση αυτό το διαχωρισμό, 

αναφέρουν ότι οι οικονομικές συνέπειες της υιοθέτησης των προτύπων εξαρτώνται 

από το βαθμό στον οποίο οι επιχειρήσεις προχωρούν σε ουσιώδεις αλλαγές της 

υπάρχουσας τακτικής τους ή έχουν ισχυρά κίνητρα ως προς την αξιόπιστη σύνταξη 

των καταστάσεών τους.  

Όσον αφορά τα αποτελέσματα της έρευνάς τους, κατά μέσο όρο, δείχνουν μία πολύ 

μικρή ένδειξη σχετικά με τη συσχέτιση της υιοθέτησης των προτύπων με τη μείωση 

του κόστους χρηματοδότησης και την αύξηση στη ρευστότητα της αγοράς. Τα 

συμπεράσματα αυτά μπορεί να μην είναι συνεπή με την γενικότερη αντίληψη ότι η 

υιοθέτηση των προτύπων αποτελεί δέσμευση για αυξημένο επίπεδο γνωστοποιήσεων, 

εντούτοις δε θα πρέπει να προκαλούν έκπληξη από τη στιγμή που η έρευνα λαμβάνει 

υπόψη της την ευελιξία των επιχειρήσεων όσον αφορά των τρόπο με τον οποίο 

εφαρμόζουν τα διεθνή πρότυπα. 
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Δεδομένης της ευελιξίας που αναφέρεται παραπάνω, σημαντικές φαίνεται πως είναι 

οι διαφορές που παρουσιάζουν οι συνέπειες μετά το διαχωρισμό του δείγματος σε 

label και serious adopters. Ειδικότερα, αποδεικνύεται ότι οι επιχειρήσεις οι οποίες 

λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τους την εφαρμογή των προτύπων παρουσιάζουν 

οικονομικά και στατιστικά σημαντική μείωση στο κόστος χρηματοδότησης και 

επίσης σημαντική μείωση στη ρευστότητα της αγοράς σε σχέση με τις επιχειρήσεις οι 

οποίες δεν προχωρούν σε ουσιώδεις αλλαγές μετά την υιοθέτηση των προτύπων. 

Επίσης, σε μία προσπάθεια σύγκρισης των συνεπειών αυτών με επιχειρήσεις οι 

οποίες εξακολουθούν να συντάσσουν τις καταστάσεις τους σύμφωνα με τα τοπικά 

πρότυπα, φαίνεται πως στη συγκεκριμένη περίπτωση οι επιδράσεις είναι λιγότερο 

εμφανείς, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η αγορά αντιδρά δυσμενώς σε επιχειρήσεις οι 

οποίες προχωρούν στην υιοθέτηση των διεθνών προτύπων αλλά αυτό συμβαίνει μόνο 

επιφανειακά. 

Η τρίτη κατηγορία περιλαμβάνει ένα μικρό σύνολο μελετών οι οποίες εξετάζουν 

άλλου είδους συνέπειες από την υιοθέτηση των διεθνών προτύπων. Οι μελέτες  αυτές 

δε χρησιμοποιούν τις αντιδράσεις της κεφαλαιαγοράς αλλά αντί αυτού εστιάζουν στη 

συμπεριφορά των χρηστών των οικονομικών καταστάσεων. Χρησιμοποιώντας ένα 

μικρό δείγμα εταιριών οι οποίες υιοθέτησαν τα διεθνή λογιστικά πρότυπα πριν το 

1993, οι Ashbaugh και Pincus (2001) παρουσιάζουν στοιχεία σύμφωνα με τα οποία η 

ακρίβεια των προβλέψεων των αναλυτών αυξάνεται μετά τη υιοθέτηση των διεθνών 

προτύπων. 

Ο Piotroski (1999) υποστηρίζει ότι οι εκτεταμένες δημοσιεύσεις σχετίζονται με τις 

θετικές προβλέψεις των αναλυτών και αυξάνουν το ποσοστό κεφαλαιοποίησης των 

κερδών, δε δύναται όμως να καταγράψει σημαντικές αλλαγές στη ρευστότητα. 

Ο Covrig και οι συνεργάτες του (2007) καταγράφουν ότι η κατοχή ξένων αμοιβαίων 

κεφαλαίων εμφανίζεται σημαντικά υψηλότερη για τις εταιρίες που υιοθετούν τα 

διεθνή πρότυπα σε σύγκριση με εκείνες που εφαρμόζουν τα τοπικά, ενώ αναφέρει 

ακόμη ότι η διαφορά στην κατοχή αμοιβαίων κεφαλαίων αυξάνεται για εταιρίες οι 

οποίες δραστηριοποιούνται σε περιβάλλοντα μειωμένης πληροφόρησης, και κατά 

συνέπεια πιστεύει ότι η υιοθέτηση των νέων προτύπων μπορεί να βοηθήσει τις 

εταιρίες στην προσέλκυση θεσμικών επενδυτών του εξωτερικού.   

Οι Cuijpers και Buijink (2005) εξετάζουν τους καθοριστικούς παράγοντες και τις 

συνέπειες της εθελοντικής υιοθέτησης μη τοπικών προτύπων. Αρχικά, παρατηρούν 

ότι το έτος 1999 το ποσοστό της υιοθέτησης μη τοπικών προτύπων από μη 

χρηματοοικονομικές εταιρίες που εδρεύουν και είναι εισηγμένες σε χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σχετικά χαμηλό. Με βάση τα στοιχεία τους, η εθελοντική 
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υιοθέτηση είτε των διεθνών λογιστικών προτύπων είτε των αμερικανικών προτύπων 

δε προσδίδει ιδιαίτερα καθαρά οικονομικά οφέλη για μία μεγάλη πλειοψηφία των 

επιχειρήσεων που τα εφαρμόζουν. Εντούτοις, οι επιχειρήσεις που δεν εφαρμόζουν τα 

τοπικά πρότυπα φαίνεται πως παρουσιάζουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά τα οποία 

τις διακρίνουν από τις υπόλοιπες. Πιο συγκεκριμένα, φαίνεται πως είναι πιο πιθανό 

να είναι εισηγμένες σε ένα χρηματιστήριο των ΗΠΑ ή του δείκτη EASDAQ, να 

έχουν περισσότερο διασκορπισμένες δραστηριότητες γεωγραφικά και να είναι κατά 

μέσο όρο μεγαλύτερες σε μέγεθος από τις επιχειρήσεις που επιλέγουν να εφαρμόσουν 

τα τοπικά πρότυπα. Παρατήρησαν επίσης ότι είναι πιο πιθανό να εδρεύουν σε χώρες 

τις οποίες χαρακτηρίζει η χαμηλή ποιότητα όσον αφορά την καταγραφή των 

οικονομικών καταστάσεων αλλά και σε χώρες όπου επιτρέπεται η εφαρμογή των 

διεθνών  λογιστικών  προτύπων ως εναλλακτική στα τοπικά πρότυπα.  

Οι συγγραφείς στη συνέχεια εξετάζουν κατά πόσο οι εταιρίες οι οποίες επιλέγουν να 

εφαρμόσουν τα διεθνή ή τα αμερικάνικα πρότυπα  εμφανίζουν  χαμηλό επίπεδο 

ασυμμετρίας στην πληροφόρηση, αποτυγχάνουν όμως να αποδείξουν την ύπαρξη 

ενός μειωμένου κόστους χρηματοδότησης. Εντούτοις, φαίνεται πως οι επιχειρήσεις 

αυτές, και κυρίως εκείνες που προχώρησαν σε πρόωρη εφαρμογή των προτύπων 

προσελκύουν την προσοχή περισσότερων οικονομικών αναλυτών. Επίσης, 

υψηλότερη φαίνεται πως είναι η διασπορά των προβλέψεων για εταιρίες οι οποίες 

καθυστέρησαν την εφαρμογή των μη τοπικών προτύπων (late adopters), ενώ δεν 

παρουσιάζεται καμία διαφορά μεταξύ των επιχειρήσεων που επέλεξαν να 

υιοθετήσουν πρόωρα τα διεθνή πρότυπα (early adopters) και των επιχειρήσεων που 

εξακολούθησαν να εφαρμόζουν τα τοπικά τους πρότυπα. Επιπλέον, δεν  

αποδεικνύεται καμία διαφορά στην αστάθεια των αποδόσεων των μετοχών μεταξύ 

αυτών των επιχειρήσεων. 

Σε γενικές γραμμές, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι επιχειρήσεις που επέλεξαν να 

μην εφαρμόσουν τα πρότυπα της περιοχής τους διακρίνονται από κοινά 

χαρακτηριστικά γνωρίσματα, και, παρά το γεγονός ότι εμφανίζουν κάποια οφέλη 

λόγω της αυξημένης τους έκθεσης στις κεφαλαιαγορές, η μείωση στην ασυμμετρία 

της πληροφόρησης φαίνεται πως είναι μικρή. Αυτό ίσως να οφείλεται στο γεγονός ότι 

τόσο επενδυτές όσο και αναλυτές χρειάζονται χρόνο για να μπορέσουν να 

κατανοήσουν πλήρως τις αλλαγές που υφίστανται στη σύνταξη των καταστάσεων 

κατά τη μετάβαση στα διεθνή πρότυπα ή ακόμη και στο γεγονός ότι και οι ίδιες οι 

επιχειρήσεις χρειάζονται χρόνο για να συμμορφωθούν και να προσαρμοστούν 

πλήρως στις ανάγκες των νέων προτύπων. Μία ακόμη πιθανή εξήγηση της έλλειψης 

σαφών ενδείξεων μείωσης της ασυμμετρίας της πληροφόρησης μετά τη μετάβαση 

στα νέα πρότυπα θα μπορούσε να αποτελέσει το γεγονός ότι η ποιότητα του 



 
47 

 

περιεχομένου των λογιστικών καταστάσεων δεν προσδιορίζεται πρωτίστως από τα 

πρότυπα, αλλά από τα κίνητρα που έχει η κάθε επιχείρηση προς τη συγκεκριμένη 

κατεύθυνση (Ball et al, 2003). 

Συμπερασματικά, είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός των ερευνών οι οποίες καταλήγουν 

στο συμπέρασμα ότι οι επιχειρήσεις οι οποίες συντάσσουν τις καταστάσεις τους με 

βάση τα διεθνή πρότυπα χαίρουν ουσιαστικών οφελών. Τα στοιχεία, εντούτοις, κάθε 

άλλο από αδιάψευστα είναι, και σε πολλές περιπτώσεις παρουσιάζονται μικτά. 

Ακόμη, δεν είναι σαφές ότι τα καταγραμμένα οφέλη μπορούν να αποδοθούν 

αποκλειστικά στην υιοθέτηση των νέων προτύπων. Για παράδειγμα, τα οφέλη θα 

μπορούσαν να προέλθουν από ευρύτερες δεσμεύσεις για αυξημένη διαφάνεια από 

μερικές εταιρίες. Επιπλέον, οι μελέτες εστιάζουν γενικά στα  μέσα  αποτελέσματα της 

υιοθέτησης  των προτύπων και δεν εξετάζουν τις cross-sectional διαφορές στην 

ποιότητα και το βαθμό συμμόρφωσης της υιοθέτησης. 
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3.Εταιρική Διακυβέρνηση και Γνωστοποιήσεις-Μελέτες 

 

Πολλοί είναι οι συγγραφείς οι οποίοι έχουν ασχοληθεί σε μελέτες τους με το ρόλο 

των μηχανισμών εταιρικής διακυβέρνησης και τη σύνδεση  των τελευταίων με την 

ποιότητα των εταιρικών γνωστοποιήσεων, εθελοντικών και υποχρεωτικών, με μικτά 

όμως αποτελέσματα. Ο Palmrose (1987) αναφέρει ότι η ανίχνευση απάτης στις 

εταιρικές εκθέσεις αποτελεί περίπου τις μισές από τις περιπτώσεις προσφυγής σε 

δικαστήρια ενάντια σε ελεγκτές. 

Η πλειοψηφία των μελετών αναφέρει ότι η ποιότητα τόσο υποχρεωτικών όσο και 

εθελοντικών κοινοποιήσεων αυξάνεται σε συνάρτηση με την ποιότητα των 

μηχανισμών της εταιρικής διακυβέρνησης. Όσον αφορά την περίπτωση των 

υποχρεωτικών κοινοποιήσεων, η καλύτερης ποιότητας εταιρική διακυβέρνηση 

φαίνεται να συνδέεται με μειωμένη πιθανότητα διενέργειας κάποιας μορφής απάτης 

στις οικονομικές καταστάσεις  και χειραγώγησης των κερδών. Στην περίπτωση των 

εθελοντικών κοινοποιήσεων των εταιριών, η καλύτερης ποιότητας εταιρική 

διακυβέρνηση φαίνεται πως συνδέεται με ένα υψηλό γενικότερο επίπεδο εθελοντικών 

κοινοποιήσεων. Η καλύτερη διακυβέρνηση συνδέεται επίσης και με αυξημένη 

πιθανότητα η διοίκηση να προχωρήσει σε εθελοντική δημοσίευση προβλέψεων που 

αφορούν τα μελλοντικά κέρδη, ακόμη και με αυξημένο επίπεδο ακριβείας των 

προβλέψεων αυτών. 

Στη συζήτηση όσον αφορά το ζήτημα της αποτελεσματικότητας των διευθυντικών 

στελεχών στη δημοσίευση αξιόπιστων κοινοποιήσεων, η βιβλιογραφία εστιάζει 

πρωτίστως σε τέσσερα χαρακτηριστικά του διοικητικού συμβουλίου: (1) ανεξαρτησία 

διοικητικού συμβουλίου, (2) μέγεθος διοικητικού συμβουλίου, (3) δομή επιτροπής 

ελέγχου, και (4) συγκεκριμένα επαγγελματικά χαρακτηριστικά ή πείρα των 

ανεξάρτητων διοικητικών στελεχών.  

Στις παραγράφους που ακολουθούν παρατίθενται μερικές από τις πιο σημαντικές 

μελέτες που έχουν διεξαχθεί στο αντικείμενο αυτό με βάση τη γεωγραφική περιοχή 

διεξαγωγής και τη χρονολογία δημοσίευσής τους. 

 

3.1.ΗΠΑ 

Ο Beasley (1996) με βάση ένα δείγμα εταιριών στις οποίες είχε ανιχνευτεί κάποια 

μορφή απάτης από την Αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC), εξετάζει κατά 

πόσο η σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου διαφέρει για τις συγκεκριμένες εταιρίες, 
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σε σύγκριση με εταιρίες οι οποίες δεν έχουν αντιμετωπίσει κάποιο αντίστοιχο 

περιστατικό. Ως εξωτερικά μέλη ορίζει τα στελέχη που δεν κατέχουν κάποια θέση 

υπαλλήλου, ενώ διακρίνει την απάτη σε δύο τύπους. Ο πρώτος τύπος περιλαμβάνει 

περιπτώσεις στις οποίες η διοίκηση διανέμει σκόπιμα παραπλανητικές πληροφορίες 

στους εξωτερικούς χρήστες, ενώ ο δεύτερος τύπος περιλαμβάνει περιπτώσεις 

υπεξαίρεσης των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας από μέλη της ανώτατης 

διοίκησης. 

Τα εμπειρικά αποτελέσματα επιβεβαιώνουν την αρχική υπόθεση σύμφωνα με την 

οποία υπάρχει σχέση μεταξύ της σύνθεσης ενός διοικητικού συμβουλίου και της 

ανίχνευσης κάποιου είδους οικονομικής απάτης, αφού εταιρίες στις οποίες δεν έχουν 

αντιμετωπίσει αντίστοιχο περιστατικό παρουσιάζουν σημαντικά υψηλότερα ποσοστά 

εξωτερικών διοικητικών στελεχών.  

Επιπλέον, επειδή τα διοικητικά συμβούλια πολύ συχνά αναθέτουν την επίβλεψη της 

διαδικασίας σύνταξης των εταιρικών καταστάσεων στην επιτροπή ελέγχου, 

εκτελούνται πρόσθετα τεστ τα οποία εξετάζουν το αν η παρουσία μίας επιτροπής 

ελέγχου έχει σημαντικές επιπτώσεις στην πιθανότητα διενέργειας κάποιου είδους 

οικονομικής απάτης. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η σύνθεση του διοικητικού 

συμβουλίου εξακολουθεί να διαφέρει σημαντικά μεταξύ εταιριών στις οποίες έχει 

ανιχνευτεί απάτη και εταιριών στις οποίες δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο, ακόμη και 

όταν στην εξέταση υπεισέρχεται ο παράγοντας της παρουσίας επιτροπής ελέγχου. 

Ακόμη, κατά ενδιαφέροντα τρόπο, για τις εταιρίες στις οποίες δεν έχει ανιχνευτεί 

κάποιο είδος απάτης, δεν παρουσιάζεται σημαντικά πιθανότερο ενδεχόμενο να έχουν 

επιτροπή ελέγχου, ενώ η αλληλεπίδραση της σύνθεσης του διοικητικού συμβουλίου 

με την παρουσία επιτροπής ελέγχου δεν παρουσιάζει σημαντικές επιπτώσεις στην 

πιθανότητα διενέργειας απάτης. Έτσι, ενώ το ποσοστό των εταιριών του δείγματος με 

επιτροπές ελέγχου (41 %) ήταν χαμηλότερο από το ποσοστό των εταιριών ελέγχου 

(63%), η παρουσία μιας επιτροπής ελέγχου δεν συνδέεται με χαμηλότερη πιθανότητα 

διενέργειας απάτης.  

Στην ίδια έρευνα διεξάγεται συμπληρωματική ανάλυση των εταιριών του δείγματος 

με σκοπό να καθορίσει αν ορισμένα χαρακτηριστικά των εξωτερικών διοικητικών 

στελεχών έχουν επιπτώσεις στην πιθανότητα διενέργειας κάποιου είδους οικονομικής 

απάτης. Διαπιστώνεται ότι καθώς αυξάνεται το επίπεδο κατοχής εταιρικών μετοχών 

από τα εξωτερικά στελέχη, καθώς αυξάνεται η θητεία τους στο διοικητικό συμβούλιο, 

και καθώς μειώνονται οι δικαιοδοσίες τους, μειώνεται και η πιθανότητα ανίχνευσης 

απάτης στις εταιρικές καταστάσεις της επιχείρησης. Το ίδιο φαίνεται πως συμβαίνει 

όσο αυξάνεται το μέγεθος του διοικητικού συμβουλίου. 
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Η McMullen (1996) με βάση ένα δείγμα εταιριών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο της 

Νέας Υόρκης (NYSE) προσπαθεί να ενισχύσει τη σχέση μεταξύ ύπαρξης επιτροπής 

ελέγχου και εμφάνισης λαθών, παρατυπιών, και άλλων ενδείξεων αναξιοπιστίας στις 

οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιεί τις ακόλουθες μεταβλητές 

ως μέσο μέτρησης της επίδρασης μίας επιτροπής ελέγχου στην ακεραιότητα και 

αξιοπιστία των τελευταίων: 

 (1) προσφυγή σε δικαστήριο από την πλευρά μετόχων που ισχυρίζονται τη 

δημοσίευση ψευδών στοιχείων στις εταιρικές εκθέσεις,  

(2) διορθώσεις των καταγραφόμενων στις ενδιάμεσες καταστάσεις κερδών, 

(3) επιβολή κυρώσεων από την Αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) 

(4) παράνομες ενέργειες, και  

(5) αλλαγή ελεγκτή μετά από διαφωνία μεταξύ εταιρίας- πελάτη και ελεγκτή 

Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι η παρουσία των επιτροπών ελέγχου 

σχετίζεται με μικρότερο αριθμό προσφυγών στο δικαστήριο από την πλευρά των 

μετόχων, λιγότερες επανασυντάξεις των κερδών που εμφανίζουν οι ενδιάμεσες 

καταστάσεις, λιγότερες κυρώσεις από την Αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 

(SEC), λιγότερες παράνομες πράξεις, και μειωμένα περιστατικά αλλαγής ελεγκτή 

μετά από διαφωνία με την εταιρία. Φαίνεται ακόμη ότι οι εταιρίες που εμφανίζουν 

λάθη, παρατυπίες και άλλες ενδείξεις αναξιοπιστίας στις καταστάσεις τους, είναι 

λιγότερο πιθανό να διαθέτουν επιτροπή ελέγχου.  

Οι Carcello και Neal (2000) εξετάζουν τη σχέση μεταξύ ανεξαρτησίας επιτροπών 

ελέγχου και γενικότερης συμπεριφοράς εσωτερικού ελέγχου, για επιχειρήσεις που 

αντιμετωπίζουν κάποιο οικονομικό πρόβλημα και για το έτος 1994. Για το σκοπό 

αυτό εξετάζουν τη σχέση μεταξύ: 

 (1) του ποσοστού των μελών επιτροπών ελέγχου που έχουν κάποια πιο στενή 

σχέση με την επιχείρηση (affiliated directors), δηλαδή τα διοικητικά στελέχη τα οποία 

στερούνται ανεξαρτησίας, και 

 (2) της πιθανότητας ο ελεγκτής να προχωρήσει στην έκδοση μίας έκθεσης 

στην οποία να καταγράφεται ότι η εταιρία αντιμετωπίζει κάποιο σοβαρό πρόβλημα 

(going-concern report).  

Με τον όρο affiliated directors αναφέρονται σε τωρινούς ή προηγούμενους 

υπαλλήλους της επιχείρησης ή συνδεδεμένης με αυτή, σε συγγενικά με τη διοίκηση 

πρόσωπα, σε επαγγελματικούς συμβούλους της επιχείρησης (ανώτεροι τραπεζικοί 

υπάλληλοι, νομικοί σύμβουλοι), ή σε υπαλλήλους σημαντικών προμηθευτών ή 

πελατών της εταιρίας.  
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Ειδικά για τις επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν κάποιο οικονομικό πρόβλημα 

αναμένεται ότι όσο μεγαλύτερο είναι το ποσοστό των affiliated directors στην 

επιτροπή, τόσο λιγότερο εκείνη θα υποστηρίξει τον ελεγκτή σε διαπραγματεύσεις 

σχετικά με τον τύπο της έκθεσης ελέγχου που θα συντάξει. Σε συνάρτηση με αυτό, τα 

αποτελέσματά της μελέτης τους καταλήγουν σε μία αντίστροφη σχέση μεταξύ της 

πιθανότητας έκδοσης μίας έκθεσης η οποία να αναφέρει πως η εταιρία αντιμετωπίζει 

κάποιο οικονομικό πρόβλημα (going-concern report) και του ποσοστού των affiliated 

directors στην επιτροπή ελέγχου.  

Η εργασία των Abbott, Park και Parker (2000) επεκτείνει την προγενέστερη έρευνα 

αντικαθιστώντας την απλή παρουσία της επιτροπής ελέγχου, με τη χρήση ενός μέσου 

μέτρησης του βαθμού ανεξαρτησίας και δραστηριότητάς της. Πιο συγκεκριμένα, και 

με βάση ένα δείγμα επιχειρήσεων οι οποίες είχαν κριθεί από την Αμερικανική 

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) για ανίχνευση απάτης κατά την περίοδο 1980-1996, 

εξετάζει κατά πόσο δύο πολύ βασικά γνωρίσματα μίας επιτροπής ελέγχου μειώνουν 

την πιθανότητα απατηλών ενεργειών που σχετίζονται με τη  σύνταξη των 

οικονομικών καταστάσεων. 

Τα αποτελέσματα, συμβαδίζοντας με την αρχική υπόθεση, αποδεικνύουν ότι η 

παρουσία μίας επιτροπής ελέγχου η οποία πληρεί τα ελάχιστα κατώτατα όρια 

δραστηριότητας και ανεξαρτησίας που τίθενται για το σκοπό της συγκεκριμένης 

μελέτης, συνδέεται με μειωμένη πιθανότητα εμφάνισης κάποιου είδους λανθασμένης 

διατύπωσης στις καταστάσεις, είτε η τελευταία πραγματοποιείται με δόλο είτε όχι. 

Πιο συγκεκριμένα, φαίνεται ότι οι επιχειρήσεις με επιτροπές ελέγχου οι οποίες 

αποτελούνται από ανεξάρτητα διοικητικά στελέχη και με σύγκληση συσκέψεων 

τουλάχιστον δύο φορές το έτος, παρουσιάζουν μικρότερες πιθανότητες για ψευδή ή 

παραπλανητική υποβολή οικονομικών καταστάσεων. Τα συμπεράσματα της έρευνας 

συνεπώς, προσφέρουν σημαντικά ευρήματα για τους ρυθμιστές των κανονιστικών 

πλαισίων, ως προς την κατεύθυνση αύξησης των απαιτήσεων που αφορούν τις 

εισηγμένες επιχειρήσεις, και με σκοπό την προαγωγή της διαφάνειας. 

Ο Klein (2002) επιχειρεί να εξετάσει κατά πόσο τα χαρακτηριστικά της επιτροπής 

ελέγχου και του διοικητικού συμβουλίου σχετίζονται με φαινόμενα χειραγώγησης 

κερδών. Το κίνητρο του πηγάζει από τους πρόσφατους ισχυρισμούς  των SEC, NYSE 

και NASDAQ σύμφωνα με τους οποίους το φαινόμενο της χειραγώγησης των κερδών 

συνδέεται θετικά με τους αδύναμους μηχανισμούς της εταιρικής διακυβέρνησης. 

Χρησιμοποιώντας ένα δείγμα αμερικανικών επιχειρήσεων του δείκτη S&P 500 για τα 

έτη 1991-1993, εξετάζει κατά πόσο το μέγεθος των μη κανονικών δεδουλευμένων 

(abnormal accruals), το οποίο αποτελεί  το πληρεξούσιο της χειραγώγησης των 
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κερδών, σχετίζεται με την ανεξαρτησία των επιτροπών ελέγχου. Με βάση τα στοιχεία 

της μελέτης του φαίνεται πως το μέγεθος των μη κανονικών δεδουλευμένων 

παρουσιάζεται αυξημένο για επιτροπές ελέγχου οι οποίες αποτελούνται κάτω από το 

50% από ανεξάρτητα διοικητικά μέλη. Καταλήγει ακόμη σε μία αρνητική σχέση 

μεταξύ των μη κανονικών δεδουλευμένων και ποσοστού εξωτερικών διευθυντικών 

στελεχών στην επιτροπή ελέγχου. Εντούτοις, και αντίθετα προς τις προτάσεις της 

Αμερικάνικης Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, δεν παρουσιάζεται καμία διαφορά στα μη 

κανονικά δεδουλευμένα μεταξύ εταιριών με και χωρίς πλήρως ανεξάρτητες 

επιτροπές. 

Δεδομένου ότι η αποτελεσματικότητα της επιτροπής λογιστικού ελέγχου 

ενσωματώνεται στη γενικότερη διαδικασία της εταιρικής διακυβέρνησης μιας 

επιχείρησης, εξετάζει ακόμη αν τα μη κανονικά δεδουλευμένα σχετίζονται με άλλα 

χαρακτηριστικά του διοικητικού συμβουλίου. Καταλήγει σε μία σημαντικά αρνητική 

σχέση μεταξύ μη κανονικών δεδουλευμένων και ποσοστού εξωτερικών διοικητικών  

στελεχών στο διοικητικό συμβούλιο.  

Η μοναδικότητα της συγκεκριμένης έρευνας έναντι άλλων μελετών που εξετάζουν τη 

σχέση μεταξύ χαρακτηριστικών του διοικητικού συμβουλίου και χειραγώγησης 

κερδών είναι ότι ενώ οι προγενέστερες μελέτες είτε εξετάζουν την ανίχνευση κάποιου 

είδους ξεκάθαρης οικονομικής απάτης (Dechow et Al, 1996, Beasley, 1996) είτε 

εξετάζουν επιχειρήσεις οι οποίες έχουν κίνητρα να αυξήσουν το ύψος των 

καταγραφόμενων κερδών τους (DeFond και Jiambalvo, 1994, Teoh et Al, 1998a, b, 

Parker, 2000), ο Klein (2002) εξετάζει ένα δείγμα μεγάλων, δημόσιων αμερικανικών 

επιχειρήσεων που δεν παρουσιάζουν εκ των προτέρων κάποιο περιστατικό 

χειραγώγησης των κερδών τους.  

Οι Xie, Davidson και DaDalt (2003) εξετάζουν τη σχέση μεταξύ του φαινομένου της 

χειραγώγησης των κερδών και της δομής, υπόβαθρου, και σύνθεσης του διοικητικού 

συμβουλίου μιας εταιρίας για 282 επιχειρήσεις του δείκτη S&P 500 και για τα έτη 

1992, 1994 και 1996. Για το σκοπό αυτό εστιάζουν στο ρόλο των εξωτερικών 

διοικητικών στελεχών, το επιχειρησιακό τους υπόβαθρο (χρηματιστηριακό ή νομικό), 

και τη συμμετοχή  τους σε δύο βασικές επιτροπές ελέγχου, την επιτροπή εσωτερικού 

ελέγχου και την εκτελεστική επιτροπή. 

Διαπιστώνουν ότι υπάρχουν μειωμένες πιθανότητες εμφάνισης του φαινομένου της 

χειραγώγησης των κερδών σε εταιρίες τα διοικητικά συμβούλια των οποίων 

περιλαμβάνουν ανεξάρτητα εξωτερικά διοικητικά στελέχη και στελέχη με 

επιχειρησιακή εμπειρία. Αποδεικνύεται επίσης ότι η σύνθεση της επιτροπής ελέγχου, 

και σε μικρότερη έκταση αυτή της εκτελεστικής επιτροπής, συνδέεται με το επίπεδο 
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της χειραγώγησης των κερδών. Το ποσοστό των μελών της επιτροπής με 

επαγγελματικό υπόβαθρο σε επιχειρησιακές ή τραπεζικές επενδυτικές 

δραστηριότητες σχετίζεται αρνητικά με το επίπεδο χειραγώγησης των κερδών. Τα 

αποτελέσματά καταλήγουν ακόμη, σε μία σχέση μεταξύ μειωμένου επιπέδου 

χειραγώγησης των κερδών και συχνότητας συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου 

και των επιτροπών ελέγχου. Συμπερασματικά, τα στοιχεία τους καταλήγουν στο 

γεγονός ότι τόσο η δραστηριότητα των διοικητικών συμβουλίων και των επιτροπών 

ελέγχου, όσο και το επαγγελματικό υπόβαθρο των μελών τους, επηρεάζουν 

σημαντικά τη δυνατότητα να λειτουργούν ως αποτελεσματικά όργανα ελέγχου, 

περιορίζοντας κατά συνέπεια φαινόμενα χειραγώγησης των κερδών. 

Σε μία μεταγενέστερη μελέτη τους οι Abbott, Parker και Peters (2004) επιχειρούν να 

συνδέσουν τη δομή της επιτροπής ελέγχου με τη συχνότητα περιστατικών 

επανασύνταξης των αρχικών εταιρικών καταστάσεων (financial restatement), γεγονός 

το οποίο παρέχει μία ρητή αναγνώριση σημαντικών παραλείψεων ή λανθασμένων 

διατυπώσεων στις καταστάσεις αυτές. 

Σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της 

προηγούμενης δεκαετίας παρουσιάστηκε αύξηση στη συχνότητα των περιπτώσεων 

στις οποίες εταιρίες αναγκάστηκαν να προχωρήσουν σε επανασύνταξη των αρχικών 

καταστάσεων τους, γεγονός που προκάλεσε μεγάλη ανησυχία σχετικά με την 

ποιότητα της διαδικασίας υποβολής των εταιρικών εκθέσεων (Palmrose και Scholz 

2000, Levitt, 1998). Η αύξηση αυτή σε συνδυασμό και με την επιταγή της 

Αμερικανικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (SEC), οδήγησε το Χρηματιστήριο της 

Νέας Υόρκης (NYSE) και τον οργανισμό NASD (National Association of Securities 

Dealers), να προχωρήσουν στην έκδοση της αναφοράς της Blue Ribbon Committee 

(BRC) με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του ρόλου των εταιρικών 

επιτροπών ελέγχου. Έτσι, Τον Οκτώβριο του 1999, η BRC δημοσιεύει την έκθεσή 

της στην οποία περιλαμβάνει ένα σύνολο δέκα συστάσεων (BRC 1999).  

Στόχος της μελέτης των Abbott, Parker και Peters (2004) είναι να εξεταστεί η 

αποτελεσματικότητα των συστάσεων της BRC στο πλαίσιο των περιπτώσεων 

επανασύνταξης των αρχικών εταιρικών καταστάσεων. Οι συστάσεις της BRC 

αναφέρονται στην ανεξαρτησία των μελών των επιτροπών ελέγχου, στην οικονομική 

τους εκπαίδευση και πείρα, καθώς επίσης και στο μέγεθος της επιτροπής και την 

εξουσιοδότηση της να ασχολείται με θέματα διορισμού και αποζημίωσης των 

εξωτερικών ελεγκτών. Οι συγγραφείς μελετούν κατά πόσο οι επιχειρήσεις με δομή 

επιτροπής ελέγχου που πληρεί τις παραπάνω προτάσεις είναι λιγότερο πιθανό να 

αναγκαστούν να προχωρήσουν σε επανασύνταξη των καταστάσεών τους. Για το 

σκοπό αυτό εξετάζουν 88 εταιρίες οι οποίες προέβησαν σε επανασύνταξη, χωρίς 
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δήλωση ανίχνευσης απάτης, από την Αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, για την 

περίοδο 1991-1999, την περίοδο δηλαδή πριν την έκδοση των προτάσεων της 

αναφοράς της BRC.  

Διαπιστώνουν ότι τα χαρακτηριστικά της ανεξαρτησίας και της δραστηριότητας της 

επιτροπής ελέγχου παρουσιάζουν μία σημαντικά αρνητική σχέση με το ενδεχόμενο 

επανασύνταξης των αρχικών καταστάσεων.  Καταλήγουν επίσης σε μία ακόμη 

σημαντικά αρνητική σχέση μεταξύ της πιθανότητας για επανασύνταξη και μία 

επιτροπής ελέγχου η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα μέλος με ανώτατες 

γνώσεις οικονομικού περιεχομένου (financial expertise). 

Οι Ajinkya, Bhojraj, και Sengupta (2005) ερευνούν τη σχέση μεταξύ ενός συνόλου 

μηχανισμών εταιρικής διακυβέρνησης και εθελοντικών κοινοποιήσεων, με βάση τις 

διάφορες ιδιότητες που παρουσιάζουν οι προβλέψεις τις διοίκησης σχετικά με τα 

κέρδη. Συγκεκριμένα, εξετάζουν τη σχέση μεταξύ μηχανισμών εταιρικής 

διακυβέρνησης, όπως είναι τα εξωτερικά διοικητικά στελέχη και οι θεσμικοί 

επενδυτές, και της εμφάνισης, συχνότητας,  ιδιαιτερότητας, ακρίβειας, και 

προκατάληψης των προβλέψεων κερδών που δημοσιεύουν τα διοικητικά στελέχη.  

Χρησιμοποιώντας ένα δείγμα εταιριών για την περίοδο 1997 έως και 2002, 

διαπιστώνουν ότι η θεσμική ιδιοκτησία και το ποσοστό των εξωτερικών διοικητικών 

στελεχών συνδέονται ευνοϊκά με την πιθανότητα εμφάνισης προβλέψεων και τη 

συχνότητα της έκδοσής τους. Τα στοιχεία δείχνουν επίσης ότι στη συγκεκριμένη 

περίπτωση είναι οι προβλέψεις που εκδίδονται είναι πιο συγκεκριμένες και ακριβείς. 

Επιπλέον, οι μηχανισμοί διακυβέρνησης συνδέονται αρνητικά με αισιόδοξες 

προβλέψεις  των διευθυντικών στελεχών, δηλαδή οι εταιρίες με μεγαλύτερη θεσμική 

ιδιοκτησία και ποσοστό εξωτερικών διοικητικών στελεχών είναι πιθανό να εκδώσουν 

περισσότερο συντηρητικές προβλέψεις.  

Εντούτοις, η έρευνα δεν καταλήγει σε σημαντική σχέση μεταξύ των εξωτερικών 

διοικητικών στελεχών και της ιδιαιτερότητας (specificity) των προβλέψεων που 

εκδίδονται, γεγονός το οποίο θα μπορούσε να αποδοθεί στο φόβο των διοικητικών 

στελεχών για αύξηση των προσφυγών σε δικαστήρια οι οποίες σχετίζονται με 

περισσότερο συγκεκριμένες προβλέψεις. 

Οι Karamanou και Vafeas (2005) μελετούν τη σχέση μεταξύ διοικητικού 

συμβουλίου, επιτροπής ελέγχου, και δομής ιδιοκτησίας, και εμφάνισης, σαφήνειας 

και ακρίβειας, των προβλέψεων κερδών της διοίκησης, και της αντίληψης της αγοράς 

για την αξία τους. Για το σκοπό αυτό εξετάζουν προβλέψεις από 275 επιχειρήσεις του 

Fortune 500 μεταξύ των ετών 1995 και 1999.  
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Η αρχική τους διαπίστωση είναι ότι οι εταιρίες που έχουν αναπτύξει 

αποτελεσματικούς μηχανισμούς διακυβέρνησης είναι πιθανότερο να προχωρήσουν 

στη δημοσίευση μίας πρόβλεψης ή σε ανανέωσή της, γεγονός που φαίνεται πως είναι 

εντονότερο σε περιόδους δυσμενών ειδήσεων. Ειδικά στην τελευταία περίπτωση, 

όταν δηλαδή υπάρχει κίνδυνος για απώλεια του πλούτου των μετόχων, οι συγγραφείς 

αναφέρουν ότι τα διοικητικά στελέχη εταιριών με καλούς μηχανισμούς 

διακυβέρνησης διαμορφώνουν την πολιτική τους ως προς τις κοινοποιήσεις, με 

απώτερο σκοπό την προστασία των μετόχων. Από την άλλη, σε περιόδους που η 

διοίκηση έχει στη διάθεσή της ευχάριστες πληροφορίες, παίζει μεγάλο ρόλο η πείρα 

της επιτροπής ελέγχου ως προς την απόφαση που θα λάβει για έκδοση πρόβλεψης. Τα 

στοιχεία της έρευνας αποκαλύπτουν ακόμη ότι η ακρίβεια των προβλέψεων 

μειώνεται όταν υπάρχουν οργανωμένα συστήματα εταιρικής διακυβέρνησης, αλλά 

μόνο στη περίπτωση στην οποία κοινοποιούνται οι δυσμενείς ειδήσεις. Μια πιθανή 

εξήγηση για αυτό είναι ότι οι εταιρίες με καλά συστήματα διακυβέρνησης είναι πιο 

προσεκτικές απέναντι στην υποχρέωσή τους να μη παραπλανήσουν τους μετόχους. Ο 

κίνδυνος παραπλάνησης των μετόχων αυξάνεται όταν η απόδοση της εταιρίας είναι 

δυσμενέστερη από την αναμενόμενη, και η έκδοση περισσότερο ασαφών 

προβλέψεων μειώνει τον κίνδυνο αυτό.  

Περαιτέρω στοιχεία της έρευνας αποδεικνύουν ότι ένα αποτελεσματικό διοικητικό 

συμβούλιο και μία αποτελεσματική επιτροπή ελέγχου σχετίζονται επίσης με 

μεγαλύτερη ακρίβεια προβλέψεων, γεγονός που εμφανίζεται στην περίπτωση τόσο 

ευχάριστων όσο και δυσμενών ειδήσεων. Φαίνεται ακόμη πως η αντίδραση της 

αγοράς στις ανακοινώσεις προβλέψεων της διοίκησης σχετίζεται με χαρακτηριστικά 

του διοικητικού συμβουλίου αλλά και της επιτροπής ελέγχου. Έτσι, για το σύνολο 

του δείγματος, στοιχεία όπως η ανεξαρτησία του διοικητικού συμβουλίου και η πείρα 

των μελών της επιτροπής ελέγχου σχετίζονται θετικά, ενώ το μέγεθος του διοικητικού 

συμβουλίου και της επιτροπής σχετίζονται αρνητικά, με την αντίδραση της αγοράς σε 

μία πρόβλεψη, ειδικά κατά την αναγγελία δυσμενών ειδήσεων. 

Οι Byard, Li και Weintrop (2006) εξετάζουν τη σχέση μεταξύ εταιρικής 

διακυβέρνησης και ποιότητας της πληροφόρησης η οποία παρέχεται στους 

οικονομικούς αναλυτές. Συγκεκριμένα, εξετάζουν αν η καλύτερης ποιότητας εταιρική 

διακυβέρνηση συνδέεται με υψηλότερη ποιότητα στην πληροφόρηση, 

χρησιμοποιώντας ως μέτρο ποιότητας τα εξής χαρακτηριστικά των μηχανισμών 

εταιρικής διακυβέρνησης: την ανεξαρτησία του διοικητικού συμβουλίου, την 

ανεξαρτησία της επιτροπής ελέγχου, το μέγεθος του διοικητικού συμβουλίου, και την 

παρουσία ή απουσία ενός CEO ο οποίος εκτελεί και χρέη προέδρου. Ως πληρεξούσιο 

της ποιότητας τον παρεχόμενων πληροφοριών χρησιμοποιείται η ακρίβεια των 
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προβλέψεων των αναλυτών, καθώς οι τελευταίοι αποτελούν τους βασικούς χρήστες 

των εταιρικών κοινοποιήσεων. 

Η έρευνα διεξάγεται χρησιμοποιώντας ένα δείγμα προβλέψεων για 1279 εταιρίες, 

μεταξύ 1999 και 2002. Σύμφωνη με την αρχική υπόθεση, διαπιστώνει ότι οι αναλυτές 

που επεξεργάζονται τις κοινοποιήσεις των εταιριών με καλύτερους μηχανισμούς 

εταιρικής διακυβέρνησης έχουν στη διάθεσή τους καλύτερη πληροφόρηση για τα 

μελλοντικά κέρδη των εταιριών αυτών. Συγκεκριμένα, η ακρίβεια των προβλέψεων 

σχετίζεται σημαντικά θετικά με την ανεξαρτησία του διοικητικού συμβουλίου, και 

σημαντικά αρνητικά με την παρουσία ενός CEO που είναι ταυτόχρονα και πρόεδρος 

του διοικητικού συμβουλίου. 

Ακόμη, υπάρχουν στοιχεία ότι τα μικρότερου μεγέθους διοικητικά συμβούλια 

συνδέονται με αυξανόμενη ακρίβεια στις προβλέψεις των αναλυτών. Εντούτοις, δεν 

υπάρχει καμία ένδειξη ότι μια περισσότερο ανεξάρτητη επιτροπή ελέγχου βελτιώνει 

την ποιότητα των πληροφοριών των αναλυτών. Αυτό δε σημαίνει ότι η επιτροπή 

ελέγχου δεν ασκεί καμία επίδραση στο πληροφοριακό περιβάλλον μιας επιχείρησης, 

επειδή το μέτρο ανεξαρτησίας διοικητικού συμβουλίου που χρησιμοποιείται για τη 

συγκεκριμένη έρευνα καλύπτει ήδη την ανεξαρτησία των επιτροπών ελέγχου. 

Επιπλέον, η σχέση αυτή δεν αποδεικνύεται σημαντική πιθανώς λόγω της έλλειψης 

σημαντικών αποκλίσεων στην ανεξαρτησία των επιτροπών ελέγχου του δείγματος: 

πάνω από 75% των εταιριών είχε υιοθετήσει εθελοντικά τις ανεξάρτητες επιτροπές 

ελέγχου κατά τη διάρκεια της περιόδου 1999–2002, πριν ακόμη οι κανονισμοί του 

Sarbanes Oxley να καταστήσουν το 2002 την ύπαρξή τους υποχρεωτική. 

Συμπερασματικά, τα στοιχεία δείχνουν ότι οι επιχειρήσεις με καλύτερους 

μηχανισμούς εταιρικής διακυβέρνησης εμφανίζουν και καλύτερης ποιότητας 

πληροφοριακά περιβάλλοντα. 

 

3.2.Μ. Βρετανία 

Οι Song και Windram (2004) εξετάζουν την αποτελεσματικότητα των επιτροπών 

ελέγχου της Μ. Βρετανίας στην σύνταξη των ετήσιων οικονομικών εκθέσεων των 

εταιριών. Με βάση ένα δείγμα εταιριών οι οποίες είχαν κατηγορηθεί για παραβίαση 

των λογιστικών προτύπων και για τη διάρκεια μιας περιόδου δέκα ετών (1991-2000), 

καταλήγει σε ισχυρές ενδείξεις ότι η ανεξαρτησία του διοικητικού συμβουλίου 

αποτελεί βασικό στοιχείο με επιπτώσεις στην αποτελεσματικότητα των επιτροπών 

ελέγχου στις επιχειρήσεις της Μ. Βρετανίας. Σε συνάρτηση και με τις προηγούμενες 

μελέτες, οι συγγραφείς καταλήγουν σε αδύναμα στοιχεία ότι η οικονομική 

εκπαίδευση των επιτροπών ελέγχου (financial literacy) και η συχνότητα των 
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συσκέψεών τους μπορούν να συμβάλουν στην αποτελεσματικότητά τους. Υπάρχουν 

επίσης στοιχεία ότι τα μεγαλύτερα διοικητικά συμβούλια μπορεί να υπονομεύσουν 

την αποτελεσματικότητα των επιτροπών ελέγχου, ενώ αποδεικνύεται ότι η 

αυξανόμενη κατοχή μετοχών από τα διοικητικά στελέχη δεν ενισχύει απαραίτητα την 

αποτελεσματικότητα των επιτροπών ελέγχου στη διαδικασία υποβολής των 

οικονομικών εκθέσεων.  

Οι Mangena και Pike (2005) είναι οι πρώτοι που επιχειρούν να εξετάσουν εμπειρικά 

τη σχέση μεταξύ των χαρακτηριστικών των επιτροπών ελέγχου και του επιπέδου 

κοινοποιήσεων των ενδιάμεσων καταστάσεων. Συγκεκριμένα, ερευνούν τη σχέση 

μεταξύ κοινοποιήσεων που περιλαμβάνονται στις ενδιάμεσες καταστάσεις και των 

εταιρικών συμμετοχών, της πείρας, και του μεγέθους των επιτροπών ελέγχου για ένα 

δείγμα 262 εισηγμένων επιχειρήσεων της Μ. Βρετανίας. Οι επιτροπές περί εταιρικής 

διακυβέρνησης (Cadbury Committee, 1992, Smith Committee, 2003) υποστηρίζουν 

ότι τόσο το διοικητικό συμβούλιο όσο και η επιτροπή ελέγχου, είναι αρμόδια όργανα 

όχι μόνο όσον αφορά την υποβολή των ετήσιων εκθέσεων, αλλά και όσον αφορά και 

άλλες πτυχές της υποβολής των οικονομικών εκθέσεων, όπως οι ενδιάμεσες 

κοινοποιήσεις.  

Τα στοιχεία καταλήγουν σε μία σημαντικά αρνητική σχέση μεταξύ της κατοχής 

μετοχών από μέλη της επιτροπής ελέγχου και του επιπέδου των κοινοποιήσεων των 

ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων. Επιπλέον, οι κοινοποιήσεις αυτές 

σχετίζονται σημαντικά θετικά με την πείρα των μελών επιτροπών ελέγχου, ενώ καμία 

στατιστικά σημαντική σχέση δεν ανιχνεύεται μεταξύ του επιπέδου των 

κοινοποιήσεων των ενδιάμεσων καταστάσεων και του μεγέθους των επιτροπών. 

Συνολικά, τα αποτελέσματα ενισχύουν την άποψη ότι τα χαρακτηριστικά της 

επιτροπής ελέγχου είναι δυνατό να ασκούν σημαντική επιρροή στον τρόπο με τον 

οποίο η επιτροπή επιβλέπει τη διαδικασία σύνταξης των εταιρικών οικονομικών 

εκθέσεων.  

 

3.3.Ασία 

Αν και η πλειοψηφία των ερευνών εστιάζει στις ΗΠΑ, τη Μ. Βρετανία, και τις 

ηπειρωτικές ευρωπαϊκές χώρες, κάποιοι συγγραφείς ασχολούνται με τη φύση και 

έκταση των εταιρικών κοινοποιήσεων και τη σύνδεσή τους με τους μηχανισμούς της 

εταιρικής διακυβέρνησης στις ασιατικές χώρες. Πριν προχωρήσουμε στην παράθεση 

των πιο σημαντικών από αυτών, αναφέρουμε κάποια στοιχεία του θεσμικού 

κανονιστικού πλαισίου του Χονγκ Κονγκ και της Σιγκαπούρης τα οποία επεξηγούν 

και τη σπουδαιότητα που δίνεται στην συνεισφορά των συγκεκριμένων ερευνών. 
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Οι λόγοι για τους οποίους οι μελέτες αυτές εστιάζουν στις αγορές της Ασίας είναι 

αρχικά, λόγω του μοναδικού και σχετικά κοινού υποβάθρου τους ως αναπτυσσόμενες 

χρηματιστηριακές αγορές με πρόσφατες εταιρικές μεταρρυθμίσεις που στοχεύουν σε 

ένα πλουσιότερο περιβάλλον γνωστοποιήσεων και σε ισχυρότερες πρακτικές 

εταιρικής διακυβέρνησης. Να σημειωθεί ότι οι κανονιστικές ρυθμίσεις για τις 

γνωστοποιήσεις που ισχύουν στο Χονγκ Κογκ είναι πολύ πιο περιορισμένες και πολύ 

λιγότερο συγκεκριμένες από αυτές που εφαρμόζονται στις ΗΠΑ και τη Μ. Βρετανία 

(Eccles και Mavrinac, 1995). Από την άλλη, οι κανόνες κοινοποίησης που αφορούν 

τις συναλλαγές των εταιρικών μελών, τις συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων μερών, 

και τα συμφέροντα και τις αποζημιώσεις των διευθυντικών στελεχών είναι πολύ 

λιγότερο αυστηροί σε σχέση με αυτούς των ΗΠΑ. Δεδομένου ότι οι “Listing Rules” 

και οι “HK SSAPs” έχουν αποκλειστικά καθοδηγητικό χαρακτήρα, παρέχουν στις 

επιχειρήσεις του Χονγκ Κογκ μεγαλύτερη ευελιξία στη σύνταξη των καταστάσεων 

των εισηγμένων επιχειρήσεων και στις γνωστοποιήσεις που οι τελευταίες περιέχουν.  

Πολύ σπουδαίο ρόλο διαδραματίζει και το γεγονός ότι ο προσανατολισμός των 

επιχειρήσεων αυτών των χωρών ως προς το ύψος και το μέγεθος των κοινοποιήσεων 

στις οποίες προβαίνουν, επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τη μορφή της 

ιδιοκτησιακής και διοικητικής τους δομής. (Lam, Mok, Cheung, και Yam, 1994, 

Mok, Lam, και Cheung, 1992). Στο Χονγκ Κονγκ και στη Σιγκαπούρη, οι εισηγμένες 

επιχειρήσεις διοικούνται στην πλειοψηφία τους από μία οικογενειακή ομάδα τα μέλη 

της οποίας καταλαμβάνουν πολλές από τις ανώτερες θέσεις, ενώ ταυτόχρονα 

κατέχουν και μεγάλο ποσοστό του συνόλου των μετοχών της. Το 1996 οι 10 

πλουσιότερες οικογένειες του Χονγκ Κογκ κατείχαν το 46,8% της συνολικής 

κεφαλαιοποίησης του SEHK, ενώ πολλά από αυτά τα μέλη οικογενειών κατέχουν μία 

θέση στο διοικητικό συμβούλιο, είναι ανώτατα στελέχη και πάντα ψηφίζουν ομαδικά. 

Τα στοιχεία μίας έρευνας που πραγματοποίησε το 1997 η Ένωση Λογιστών του 

Χονγκ Κονγκ (HKSA) επιβεβαίωσε τη διαδεδομένη πλέον άποψη ότι η έκταση του 

ελέγχου των εισηγμένων επιχειρήσεων του Χονγκ Κονγκ από έναν μέτοχο ή μια 

οικογενειακή ομάδα μετόχων είναι πολύ σημαντική (HKSA, 1997). 

Στη συνέχεια παραθέτουμε ένα κομμάτι των ερευνών οι οποίες επικεντρώνουν το 

ενδιαφέρον τους στις αγορές του Χονγκ Κονγκ και της Σιγκαπούρης: 

Οι Chen και Jaggi (2000) εξετάζουν τη σχέση μεταξύ περιεκτικότητας των εταιρικών 

οικονομικών κοινοποιήσεων και ανεξάρτητων διοικητικών στελεχών στο διοικητικό 

συμβούλιο χρησιμοποιώντας ένα δείγμα 87 μεγάλων επιχειρήσεων του Χονγκ Κονγκ 

για τα έτη 1993 και 1994, και ένα δείκτη κοινοποιήσεων βάσει του μέσου μέτρησης 

που αναπτύχθηκε από τους Wallace και Naser (1995).  
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Τα αποτελέσματά τους δείχνουν την ύπαρξη μίας θετικής σχέσης μεταξύ του 

ποσοστού των ανεξάρτητων στελεχών στο διοικητικό συμβούλιο και της 

περιεκτικότητας των οικονομικών κοινοποιήσεων. Ακόμη φαίνεται ότι αυτή η σχέση 

είναι πιο αδύναμη για επιχειρήσεις που διοικούνται από μέλη της ίδιας οικογένειας. 

Αυτό σημαίνει ότι η συμμετοχή ανεξάρτητων μελών στο διοικητικό συμβούλιο 

βελτιώνει τη συμμόρφωση των εταιριών ως προς τις απαιτήσεις για δημοσίευση, 

γεγονός που οδηγεί σε περιεκτικότερες οικονομικές κοινοποιήσεις και κατά συνέπεια 

σε καλύτερο έλεγχο από πλευράς διοικητικού συμβουλίου και αυξημένη διαφάνεια. 

Καταλήγουν συνεπώς, στο ότι η αποτελεσματικότητα των ανεξάρτητων στελεχών του 

διοικητικού συμβουλίου σε εταιρίες οι οποίες ανήκουν και διοικούνται από μέλη της 

ίδιας οικογένειας μειώνεται εξαιτίας των δεσμών που αναπτύσσουν τα στελέχη αυτά. 

Οι Ho και Wong (2001) εξετάζουν τη σχέση μεταξύ ενός συνόλου παραγόντων 

εταιρικής διακυβέρνησης και έκτασης των εθελοντικών κοινοποιήσεων που 

παρέχεται από τις εισηγμένες εταιρίες του Χονγκ Κογκ, με το μοναδικό ρυθμιστικό 

και εταιρικό ιδιοκτησιακό περιβάλλον του. Στηριζόμενοι στις θεωρίες της 

πληροφόρησης και της αντιπροσώπευσης, οι οποίες περιγράφηκαν πιο αναλυτικά σε 

προηγούμενη ενότητα, οι συγγραφείς υποθέτουν ότι η βελτίωση στον έλεγχο του 

διοικητικού συμβουλίου οδηγεί σε μεγαλύτερο όγκο εθελοντικών κοινοποιήσεων. Οι 

τέσσερεις μεταβλητές που αναλύονται είναι οι εξής:  

(1) το ποσοστό ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών στο διοικητικό 

συμβούλιο,  

(2) η ύπαρξη επιτροπής ελέγχου, 

(3) η ύπαρξη κυρίαρχων προσωπικοτήτων (δυαδικότητα ρόλων CEO και 

προέδρου) και, 

(4) το ποσοστό μελών της ίδιας οικογενείας στο συμβούλιο. 

Με βάση τα αποτελέσματά τους η αρχική υπόθεση σύμφωνα με την οποία οι εταιρίες 

οι οποίες έχουν υψηλότερη αναλογία ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών στο 

σύνολο των μελών του διοικητικού τους συμβουλίου εμφανίζουν πιθανότατα και 

υψηλότερο ποσοστό εθελοντικών γνωστοποιήσεων, δε φαίνεται πως υποστηρίζεται. 

Τα συμπέρασμα στο οποίο καταλήγουν είναι αντίθετο προς αυτό των Forker (1992) 

και Chen και Jaggi (1998) σύμφωνα με τους οποίους το ποσοστό των ανεξάρτητων 

μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου σχετίζεται θετικά με την 

ποιότητα και την έκταση των γνωστοποιήσεων. Βέβαια, να σημειωθεί το γεγονός ότι 

στη μελέτη τους σε αντίθεση με τους Ho και Wong, συμπεριλαμβάνουν τόσο 

εθελοντικές όσο και υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις. Επομένως μία λογική 

αιτιολόγηση της διαφοράς του αποτελέσματος είναι ότι ενώ τα ανεξάρτητα μέλη των 

διοικητικών συμβουλίων στο Χονγκ Κονγκ πιθανότατα έχουν την ικανότητα να 
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εξασφαλίσουν ότι η εταιρία τους συμμορφώνεται με τις ισχύουσες κανονιστικές 

ρυθμίσεις ως προς τις υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις, δεν ασκούν την απαραίτητη 

πίεση ώστε η εταιρία να προχωρήσει σε δημοσίευση περισσότερων πληροφοριών μη 

υποχρεωτικού χαρακτήρα. 

Ως προς την ύπαρξη της επιτροπής ελέγχου, αποδεικνύεται το γεγονός ότι οι 

επιχειρήσεις οι οποίες διαθέτουν επιτροπή ελέγχου, διαθέτουν πιθανότατα και 

μεγαλύτερο ύψος εθελοντικών γνωστοποιήσεων. Ο Forker σε μία αντίστοιχη έρευνα 

του 1992, κατάληξε σε αδύναμη σχέση μεταξύ ύπαρξης επιτροπής ελέγχου και 

ποιότητας και ύψους γνωστοποιήσεων. 

Όσον αφορά την τρίτη μεταβλητή που εξετάστηκε, φαίνεται πως οι εταιρίες οι οποίες 

διαθέτουν μία και μοναδική εξέχουσα προσωπικότητα, παρουσιάζουν ταυτόχρονα και 

μικρότερο ύψος γνωστοποιήσεων. Ωστόσο, αν και η κατεύθυνση της υπόθεσης ήταν 

σωστή, η υπόθεση δεν υποστηρίχθηκε στο επίπεδο σημαντικότητας 5%. Το 

αποτέλεσμα αυτό δε συμβαδίζει με αυτό του Forker (1992) ο οποίος καταλήγει σε μία 

σημαντικά αρνητική σχέση μεταξύ της ύπαρξης μία εξέχουσας προσωπικότητας και 

της ποιότητας και έκτασης των γνωστοποιήσεων. Μία πιθανή αιτιολογία για αυτό, 

είναι ότι στο Χονγκ Κονγκ το πρόσωπο που κατέχει ταυτόχρονα τη θέση του CEO 

και του Προέδρου του διοικητικού συμβουλίου, είναι πιθανότατα και πολύ 

σημαντικός μέτοχος στην εταιρία, και συνεπώς τη συγκεκριμένη περίπτωση δεν έχει 

νόημα το ζήτημα του αν υπάρχει ή όχι διαχωρισμός των δύο ρόλων. 

Η τέταρτη υπόθεση με βάση την οποία ένα υψηλότερο ποσοστό μελών της ίδιας 

οικογενείας στο διοικητικό συμβούλιο μειώνει πιθανότατα την έκταση των 

εθελοντικών γνωστοποιήσεων, φαίνεται πως επιβεβαιώνεται.  

Οι Chau και Gray (2002), χρησιμοποιώντας ένα δείγμα εισηγμένων εταιριών στα 

χρηματιστήρια του Χονγκ Κονγκ και της Σιγκαπούρης, και για το έτος 1997, 

εξετάζουν αν η ιδιοκτησιακή δομή μίας επιχείρησης συνδέεται με τις εθελοντικές 

κοινοποιήσεις. Ακόμη εξετάζουν κατά πόσο οικογενειακή ιδιοκτησία και έλεγχος των 

εταιριών ασκούν επίδραση στο επίπεδο των εθελοντικών γνωστοποιήσεων (Lam et 

Al, 1994, Mok et Al, 1992). 

Με βάση τα αποτελέσματά της έρευνάς τους, φαίνεται πως η έκταση της ιδιοκτησίας 

από εξωτερικά στελέχη σχετίζεται θετικά με το ύψος των εθελοντικών 

κοινοποιήσεων. Πιο συγκεκριμένα, αποδεικνύεται πως το ύψος των γνωστοποιήσεων 

είναι μικρότερο σε επιχειρήσεις οι οποίες διοικούνται κυρίως από εσωτερικά στελέχη 

(insiders) και μέλη της ίδιας οικογενείας. Αυτό συμβαίνει για το λόγο του ότι οι 

συγκεκριμένες επιχειρήσεις έχουν μειωμένα κίνητρα για δημοσίευση πληροφοριών, 

πέραν εκείνων με υποχρεωτικό χαρακτήρα, από τη στιγμή που παρουσιάζεται 
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σημαντικά μειωμένη ζήτηση για τη δημοσίευση των πληροφοριών τους σε σύγκριση 

με επιχειρήσεις με ευρύτερη ιδιοκτησία μετοχών. Το χαρακτηριστικό αυτό, το οποίο 

είναι και το πιο βασικό στη δομή της πλειοψηφίας των εισηγμένων επιχειρήσεων σε 

Χονγκ Κονγκ και Σιγκαπούρη, αποτελεί και αντισταθμιστικό παράγοντα στις 

αυξανόμενες πιέσεις για διεθνοποίηση και παγκόσμια διαφάνεια. Αποτελεί ακόμη και 

εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα το οποίο πρέπει να ληφθεί υπόψη στις αποφάσεις των 

επενδυτών και στους ρυθμιστές των λογιστικών προτύπων τόσο σε εθνικό όσο και σε 

διεθνές επίπεδο.  

Η εργασία των Eng και Mak (2003) εξετάζει τον αντίκτυπο της δομής ιδιοκτησίας και 

της σύνθεσης του διοικητικού συμβουλίου στις εταιρικές γνωστοποιήσεις, και 

συγκεκριμένα τις εθελοντικές γνωστοποιήσεις στρατηγικής φύσης, οικονομικών και 

μη πληροφοριών. Αρχικά, εξετάζει την επίδραση  τριών χαρακτηριστικών της 

ιδιοκτησιακής δομής, της ιδιοκτησίας των διευθυντικών στελεχών (managerial 

ownership), της ιδιοκτησίας των σημαντικών μετόχων (blockholder ownership), και 

της κυβερνητικής ιδιοκτησίας (government ownership).  

Η δομή της ιδιοκτησίας καθορίζει το επίπεδο του ελέγχου και κατά συνέπεια το 

επίπεδο των κοινοποιήσεων και αξιολογείται από το ποσοστό των μετοχών που 

κατέχουν τα διοικητικά στελέχη και οι μέτοχοι. Η ιδιοκτησία των διοικητικών 

στελεχών αποτελείται από το ποσοστό των κοινών μετοχών που έχει στη διάθεση του 

ο CEO και τα εκτελεστικά διοικητικά στελέχη, ενώ η ιδιοκτησία των blockholders 

είναι το ποσοστό των κοινών μετοχών που έχουν στην κατοχή τους οι πολύ 

σημαντικοί μέτοχοι. Όσον αφορά την κυβερνητική ιδιοκτησία, αυτή αποτελεί αρκετά 

συνηθισμένο φαινόμενο για τον ιδιωτικό τομέα της Σιγκαπούρης, από τη στιγμή που 

η κυβέρνηση κατέχει ένα ποσοστό μεταξύ 20% και 80% περίπου του 10% των 

εισηγμένων εταιριών της (government-linked companies, GLCs).  

Στη συνέχεια, εξετάζει τον αντίκτυπο της σύνθεσης του διοικητικού συμβουλίου, με 

βάση την αναλογία των εξωτερικών διοικητικών στελεχών, στις εταιρικές 

κοινοποιήσεις. Αναζητά ακόμη τον αντίκτυπο των ευκαιριών ανάπτυξης της 

επιχείρησης, του μεγέθους της, των οφειλών της, της φήμης των ελεγκτών, των 

αναλύσεων των οικονομικών αναλυτών, της απόδοσης της μετοχής της, και της 

αποδοτικότητάς στις κοινοποιήσεις στις οποίες προβαίνει. 

Με βάση ένα δείγμα 158 εισηγμένων, οι συγγραφείς διαπιστώνουν ότι η μειωμένη 

ιδιοκτησία των διοικητικών στελεχών και η σημαντική κυβερνητική ιδιοκτησία 

συνδέονται με αυξημένες κοινοποιήσεις εθελοντικού περιεχομένου, ενώ η συνολική 

ιδιοκτησία των μετόχων δε φαίνεται πως σχετίζεται με τις κοινοποιήσεις. Μία αύξηση 

των εξωτερικών διευθυντικών στελεχών αποδεικνύεται πως μειώνει τις εθελοντικές 
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κοινοποιήσεις. Ακόμη, φαίνεται πως οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις παρουσιάζουν 

περισσότερες γνωστοποιήσεις, ενώ το ίδιο ισχύει για τις επιχειρήσεις που εμφανίζουν 

μεγαλύτερο χρέος. 

Η εργασία των Gul και Leung (2004) εξετάζει τη σχέση μεταξύ της δυαδικότητας της 

θέσης του CEO (CEO duality) και των εθελοντικών κοινοποιήσεων στο Χονγκ 

Κονγκ. Εκτός από τη σχέση αυτή, η εργασία τους εξετάζει ακόμη την κύρια επίδραση 

και το ρόλο των ειδικών μη εκτελεστικών διοικητικών στελεχών (Expert Non 

Executive Directors, ENEDs) σε αυτή τη σχέση.  

Η απλή παλινδρόμηση που εφαρμόστηκε σε 385 εισηγμένες στο Χρηματιστήριο του 

Χονγκ Κονγκ για το έτος 1996 παρουσίασε τα εξής τρία βασικά αποτελέσματα: 

Αρχικά, φαίνεται πως οι εταιρίες στις οποίες οι θέσεις του CEO και του προέδρου 

καλύπτονται από το ίδιο στέλεχος συνδέονται με μειωμένες εθελοντικές 

κοινοποιήσεις σε σχέση με εταιρίες στις οποίες οι θέσεις καλύπτονται από δύο 

διαφορετικά άτομα. Δεύτερον, οι εταιρίες με μεγαλύτερη αναλογία ENEDs στο 

διοικητικό συμβούλιο συνδέονται με χαμηλότερα επίπεδα εθελοντικών 

κοινοποιήσεων. Αυτό το αποτέλεσμα συμβαδίζει με αυτό της έρευνας των Eng και 

Mak (2003)  οι οποίοι αναφέρουν ότι οι εταιρίες με ειδικά μη εκτελεστικά διοικητικά 

στελέχη έχουν λιγότερη ανάγκη να στηριχθούν στις εταιρικές κοινοποιήσεις. Τρίτον, 

οι ENEDs περιορίζουν την αρνητική σχέση μεταξύ της δυαδικότητας των θέσεων 

CEO και προέδρου και των εταιρικών κοινοποιήσεων. 

Οι Cheng και Courtenay (2006) στηριζόμενοι σε ένα δείγμα 104 εισηγμένων 

επιχειρήσεων στο χρηματιστήριο της Σιγκαπούρης (Singapore Stock Exchange, 

SGX), και για το έτος 2000, εξετάζουν τις συνέπειες του ρόλου του διοικητικού 

συμβουλίου, του μεγέθους του, και της δυαδικότητας των ρόλων του CEO και του 

Προέδρου στον έλεγχο που ασκούν στην επιχείρηση και στο επίπεδο των 

εθελοντικών γνωστοποιήσεων στις οποίες προβαίνει η διοίκηση κάτω από δύο 

διαφορετικά ρυθμιστικά καθεστώτα (disclosure-based, merit-based). Η συνεισφορά 

της έρευνάς τους έγκειται στο ότι:  

(1) παρέχει για πρώτη φορά εμπειρικά στοιχεία όσον αφορά τη θετική σχέση 

μεταξύ της ανεξαρτησίας ενός διοικητικού συμβουλίου και ενός άμεσου μέσου 

μέτρησης εθελοντικών κοινοποιήσεων, το οποίο μπορεί να γενικευτεί και για το 

σύνολο της αγοράς, 

 (2) διαπιστώνει ότι ένας εξωτερικός μηχανισμός διακυβέρνησης, όπως το 

ισχύον ρυθμιστικό καθεστώς, μπορεί να επηρεάσει τον μηχανισμό εσωτερικής 

διακυβέρνησης της εταιρίας, το διοικητικό συμβούλιο δηλαδή, στην ικανότητά του 

ως προς τον έλεγχο, και  
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(3) καταδεικνύει ότι το μέγεθος του διοικητικού συμβουλίου και η 

δυαδικότητα των ρόλων CEO και Προέδρου δε συνδέονται με το επίπεδο των 

εθελοντικών κοινοποιήσεων.  

Πιο συγκεκριμένα, τα στοιχεία δείχνουν ότι οι εταιρίες, το διοικητικό συμβούλιο των 

οποίων αποτελείται στην πλειοψηφία του από ανεξάρτητα στελέχη παρουσιάζουν 

σημαντικά υψηλότερα επίπεδα εθελοντικών κοινοποιήσεων σε σύγκριση με εταιρίες 

στις οποίες τα ανεξάρτητα στελέχη αποτελούν μειοψηφία στο συμβούλιο, συνέπειες 

που δε φαίνεται να ισχύουν όποτε εξετάζονται με βάση το ποσοστό ανεξάρτητων 

μελών που προτείνει το κανονιστικό πλαίσιο της Σιγκαπούρης (33%). Ακόμη, τα 

διοικητικά συμβούλια με πλειοψηφία εκτελεστικών στελεχών συνδέονται με 

χαμηλότερα επίπεδα εθελοντικών γνωστοποιήσεων, αν και το συγκεκριμένο 

αποτέλεσμα δεν παρουσιάζεται στατιστικά σημαντικό. H δύναμη της σχέσης μεταξύ 

ανεξαρτησίας διοικητικού συμβουλίου και εθελοντικών κοινοποιήσεων με βάση ένα 

ρυθμιστικό πρότυπο που βασίζεται στις γνωστοποιήσεις (disclosure-based) είναι 

περίπου δύο έως τρεις φορές ισχυρότερη από με βάση ένα ρυθμιστικό πρότυπο το 

οποίο βασίζεται στην αξία (merit-based), γεγονός που αποδεικνύει που ότι ο έλεγχος 

ενός συμβουλίου σε σχέση με τις κοινοποιήσεις είναι πιο ενεργός στην πρώτη 

περίπτωση. 

Τα συμπεράσματα αυτά παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον για τους ρυθμιστές της 

Σιγκαπούρης δεδομένου ότι αποδεικνύουν ότι το προτεινόμενο επίπεδο ανεξαρτησίας 

των διοικητικών συμβουλίων δεν εμφανίζεται να είναι αρκετά υψηλό για εξασφάλιση 

της παροχής επιθυμητού επίπεδου ελέγχου, ενώ αποδεικνύεται ακόμη ότι δεν υπάρχει 

λόγος να καταργηθεί η δυαδικότητα των ρόλων του CEO και του Προέδρου. 

 

3.4.Αυστραλία 

 Η έρευνα των Lim, Matolcsy, και Chow (2007) εξετάζει τη σχέση μεταξύ 

ανεξαρτησίας του διοικητικού συμβουλίου και διαφορετικών τύπων εθελοντικών 

κοινοποιήσεων τις οποίες περιλαμβάνουν οι επιχειρήσεις στα ετήσια δελτία τους. Με 

βάση ένα δείγμα 181 επιχειρήσεων της Αυστραλίας, η μελέτη χρησιμοποιεί διπλή 

παλινδρόμηση (two-stage regression design) για να εξετάσει τη σχέση μεταξύ 

συνολικών εθελοντικών κοινοποιήσεων, εθελοντικών κοινοποιήσεων που αφορούν 

μελλοντικά ποσοτικά στοιχεία (forward looking quantitative information), 

εθελοντικών κοινοποιήσεων που σχετίζονται με θέματα στρατηγικής (strategic 

information), εθελοντικών κοινοποιήσεων ιστορικών οικονομικών στοιχείων 

(historical financial information). και σύνθεσης του διοικητικού συμβουλίου. 
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Εξετάζει ακόμη τους καθοριστικούς παράγοντες των εθελοντικών κοινοποιήσεων που 

αναφέρονται στην προγενέστερη βιβλιογραφία.  

Καταλήγει σε μία θετική και σημαντική σχέση μεταξύ σύνθεσης του διοικητικού 

συμβουλίου και συνολικών εθελοντικών κοινοποιήσεων που περιλαμβάνονται στα 

ετήσια επιχειρησιακά δελτία. Τα αποτελέσματα δείχνουν επίσης ότι: 

 (α) όταν το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται κατά ένα μεγάλο μέρος από 

ανεξάρτητα διοικητικά στελέχη, δημοσιεύει εθελοντικά περισσότερες κοινοποιήσεις 

που αφορούν μελλοντικά ποσοτικά στοιχεία και κοινοποιήσεις στρατηγικής φύσεως,  

 (β) η δομή του διοικητικού συμβουλίου δε φαίνεται να σχετίζεται με μη 

οικονομικές ούτε και με οικονομικές εθελοντικές κοινοποιήσεις.  
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4. Θεσμικό Πλαίσιο στην Ελλάδα 

 

Η εξέλιξη της ελληνικής οικονομίας και της εγχώριας κεφαλαιαγοράς την τελευταία 

δεκαετία αποτέλεσε σε σημαντικό βαθμό αντανάκλαση της κατάστασης των μεγάλων 

διεθνών αγορών, συμπαρασυρόμενη και ακολουθώντας τις διακυμάνσεις που 

εμφανίστηκαν στο διεθνές επενδυτικό κλίμα.  

Η αυξανόμενη διεθνοποίηση των αγορών χρήματος και κεφαλαίου, η θεσμοθέτηση 

του ενιαίου νομίσματος, του Ευρώ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η πρόοδος στην 

διαδικασία πραγματικής οικονομικής σύγκλισης, η ταχεία ενσωμάτωση της 

ελληνικής οικονομίας στο παγκόσμιο σύστημα συναλλαγών και πληρωμών και η 

ραγδαία πρόοδος της τεχνολογίας επηρέασαν το μέγεθος της εγχώριας παραγωγής και 

εμπορίας αγαθών και υπηρεσιών, τους όρους και προϋποθέσεις διενέργειας 

χρηματοοικονομικών συναλλαγών και συνεπώς, το μέγεθος και την 

αποτελεσματικότητα της ελληνικής κεφαλαιαγοράς. Σε πολλούς παραγωγικούς 

τομείς, οι αλλαγές συμπεριέλαβαν ευρείες αναδιαρθρώσεις και μετατάξεις εταιριών 

αλλά και κλάδων. 

Η επίτευξη και διατήρηση ικανοποιητικών επιπέδων αποτελεσματικότητας των 

επιχειρήσεων και της κεφαλαιαγοράς στην Ελλάδα προϋποθέτει την μείωση του 

κόστους χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων. Επαρκής και χαμηλού κόστους 

χρηματοδότηση είναι κυρίως το αποτέλεσμα της διαμόρφωσης ευνοϊκού 

επιχειρηματικού κλίματος, το οποίο με την σειρά του διασφαλίζεται μεταξύ άλλων 

από την σταθερή και συνεχιζόμενη βελτίωση της ανταγωνιστικής ευελιξίας των 

αναπτυξιακών στρατηγικών των επιχειρήσεων και της διαφάνειας των λειτουργιών 

τους. Διασφαλίζεται επίσης μέσω της επιτάχυνσης των διαδικασιών έγκαιρης και 

έγκυρης αποδέσμευσης των απαραίτητων πληροφοριών προς τους ιδιώτες μετόχους 

τους και τους συμβούλους τους αλλά και προς τους εγχώριους και διεθνείς θεσμικούς 

επενδυτές. 

Η προσπάθεια για ανάκαμψη του κλίματος, αύξηση της ανταγωνιστικότητας, 

βελτίωση της αξιοπιστίας των οικονομικών καταστάσεων και προσέλκυση νέου 

επενδυτικού κοινού, και η κανονιστική συμμόρφωση με τα παγκόσμια πρότυπα 

έφεραν αλλαγές και στην εταιρική νομοθεσία και τις αρχές της Εταιρικής 

Διακυβέρνησης.  

Τη βασική σχετική ελληνική νομοθεσία αποτελεί ο νόμος 2190/1920 «Περί 

Ανωνύμων Εταιριών», ο οποίος και οργάνωσε συστηματικά την διασπαρμένη 

νομοθεσία των προηγούμενων περιόδων. Ο νόμος αυτός περιέχει άρθρα σχετικά με 
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την έγκυρη πληροφόρηση των μετόχων της εταιρίας (δημοσίευση οικονομικών 

καταστάσεων, τροποποιήσεων καταστατικού, κλπ.) και την προστασία των μετόχων 

μειοψηφίας μίας εταιρίας (σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης, παροχή 

στοιχείων, διενέργεια δικαστικού ελέγχου, κλπ.). Παρά το γεγονός ότι αποτέλεσε 

ουσιαστική συμβολή στην ανάπτυξη του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των 

επιχειρήσεων στην Ελλάδα τα τελευταία 80 έτη, δεν ανταποκρίνεται πλέον πλήρως, 

και δικαιολογημένα, στις σύγχρονες ανάγκες διακυβέρνησης των εισηγμένων στο 

χρηματιστήριο επιχειρήσεων καθώς δε συμπεριλαμβάνει τις βασικές έννοιες που 

απαιτούνται για την ανάπτυξη ενός σύγχρονου και αποδοτικού συστήματος εταιρικής 

διακυβέρνησης. 

Πιο συγκεκριμένα, δεν παρέχει επαρκή αναφορά στο ζήτημα της πληροφόρησης των 

μετόχων από τις εταιρίες για τα σημαντικά οικονομικά γεγονότα που επιδρούν στην 

απόδοση τους ούτε και στο περιεχόμενο και συχνότητα των δημοσιευμένων 

οικονομικών καταστάσεων. Δεν παρέχει επαρκή αναγνώριση και νομοθετική 

προστασία των δικαιωμάτων μειοψηφίας σε εταιρίες πολυμετοχικής βάσης, ούτε 

αποσαφηνίζει επαρκώς και με σύγχρονο τρόπο τους όρους και προϋποθέσεις 

συναλλαγών στην αγορά επιχειρηματικού ελέγχου καθώς και κεφαλαιακών 

συναλλαγών ευρείας κλίμακας, όπως συγχωνεύσεις και εξαγορές μεταξύ εταιριών. 

Επιπλέον, η νομοθεσία δε διασφαλίζει ικανοποιητικά επίπεδα διαφάνειας στις 

εσωτερικές διαδικασίες διακυβέρνησης, ελέγχου και δομής των σχέσεων και των 

αμοιβών των διαφορετικών μερών της εταιρίας. Τέλος, δεν επαρκεί για την επίλυση 

προβλημάτων που προκύπτουν από την αυξημένη πολυπλοκότητα των διαδικασιών 

λήψης αποφάσεων λόγω της διευρυνόμενης συμμετοχής φορέων με νόμιμα 

συμφέροντα σε αυτές. 

Τη θέσπιση του 2190/1920 ακολουθεί η έκδοση Προεδρικών Διαταγμάτων σε 

συνδυασμό με μετέπειτα σειρές ειδικών Υπουργικών Αποφάσεων, κινήσεις που 

έχουν συμβάλλει στην επίλυση σημαντικών προβλημάτων στην διαδικασία εταιρικής 

διακυβέρνησης, χωρίς όμως να καταφέρουν να την ολοκληρώσουν. 

Πιο συγκεκριμένα, εκδίδεται το Προεδρικό Διάταγμα 350/1985 το οποίο θεσπίζει 

κανόνες πληροφόρησης και ενέργειες από τη διοίκηση της κάθε εισηγμένης εταιρίας 

προς τους μετόχους της με τρόπο που να εξασφαλίζεται: 

α) η ισότιμη μεταχείριση όλων των επενδυτών της,  

β) η έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρησή τους, και  

γ) οι αναγκαίες διευκολύνσεις για την άσκηση των δικαιωμάτων τους 

Ακολουθούν τα Προεδρικά Διατάγματα 360/85 και 51/1992 τα οποία καθορίζουν το 

περιεχόμενο και χρόνο δημοσίευσης ενδιάμεσων και ετησίων λογιστικών 
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καταστάσεων και τον τρόπο γνωστοποίησης στις αρμόδιες αρχές, της απόκτησης ή 

εκχώρησης σημαντικού ποσοστού των δικαιωμάτων ψήφου μιας επιχείρησης 

αντίστοιχα. 

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δε μένει αμέτοχη στον αγώνα με στόχο την προώθηση 

της διαφάνειας, και κατά συνέπεια την προστασία του επενδυτικού κοινού, και 

προχωρά στην έκδοση μίας σειράς σχετικών αποφάσεων και εγκυκλίων: 

- Απόφαση 182/2000: καθορίζει τις υποχρεώσεις των εταιριών που έχουν 

εισάγει τις μετοχές τους στη Νέα Χρηματιστηριακή Αγορά σχετικά με τη 

γνωστοποίηση στοιχείων, την κατάρτιση του ετήσιου δελτίου και τη 

γνωστοποίηση σημαντικών γεγονότων και πληροφοριών που αφορούν την 

εταιρία 

- Απόφαση 204/2000: καθορίζει αναλυτικά τις εξής περιπτώσεις:  

α) επιχειρηματικών αποφάσεων - εξελίξεων στις οποίες οι διοικήσεις των 

εισηγμένων εταιριών υποχρεούνται με συγκεκριμένο τρόπο και σε 

συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα να ενημερώσουν σχετικά το επενδυτικό 

κοινό 

β) προαναγγελίας συναλλαγών από πρόσωπα με συγκεκριμένες ιδιότητες 

όσον αφορά τη συμμετοχή τους στη λειτουργία της εταιρίας 

- Απόφαση 278/2003: καθορίζει τα στοιχεία που οφείλουν να δημοσιεύουν και 

να γνωστοποιούν οι Ανώνυμες Εταιρίες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου 

- Αποφάσεις 269/2003 και 275/2003: καθορίζουν αναλυτικά το περιεχόμενο των 

στοιχείων που πρέπει να εκδίδουν οι Εταιρίες Παροχής Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) 

και τα μέλη του ΧΑΑ για λογαριασμό ομάδας επενδυτών 

- Εγκύκλιος 4: παρέχει επισημάνσεις ως προς την υποχρέωση των Ε.Π.Ε.Υ. να 

παρέχουν στους επενδυτές-πελάτες τους τακτική πληροφόρηση σχετικά με τις 

συναλλαγές τους 

- Εγκύκλιος 7: παρέχει οδηγίες σχετικά με την εκτύπωση και την εμφάνιση 

ενημερωτικών δελτίων και τις παρουσιάσεις των εκδοτριών εταιριών 

- Εγκύκλιος 20: καθορίζει τη διαδικασία υποβολής των γνωστοποιήσεων που 

επιβάλλει το Προεδρικό Διάταγμα 51/92 στα υπόχρεα προς την Επιτροπή 

πρόσωπα 

- Εγκύκλιος 21: καθορίζει το ελάχιστο περιεχόμενο ανακοίνωσης-πρόσκλησης 

προς το επενδυτικό κοινό σχετικά με τη δημόσια προσφορά μετόχων, 

Ελληνικών Πιστοποιητικών (ΕΛΠΙΣ) και μεριδίων Επενδυτικών Κεφαλαίων 

Αναδυόμενων Αγορών (ΕΚΑΑ) 
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- Εγκύκλιος 22: παρέχει διευκρινίσεις επί των πληροφοριών σχετικά με την 

πρόσφατη εξέλιξη και τις προοπτικές της εταιρίας οι οποίες πρέπει να 

παρέχονται σε ενημερωτικό δελτίο 

- Εγκύκλιος 23: καθορίζει το περιεχόμενο και τη δημοσίευση γνωστοποίησης 

σχετικά με την έκβαση δημόσιας προσφοράς μετοχών και Ελληνικών 

Πιστοποιητικών (ΕΛΠΙΣ) 

Όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα ως γενικό ζητούμενο αναδύεται πλέον το επίπεδο και 

η ποιότητα της ενημέρωσης, στην οποία έχουν πρόσβαση οι επενδυτές και ειδικά οι 

μικροεπενδυτές, καθώς επίσης και οι μηχανισμοί που διασφαλίζουν την εγκυρότητα 

της ενημέρωσης αυτής. Ένας από τους μηχανισμούς αυτούς, ίσως ο σημαντικότερος, 

αποτελεί η θεσμοθέτηση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων.  

Με τη ψήφιση του Ν. 2992 στις 20/3/2002 τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) 

καθιερώθηκαν στην Ελλάδα και άρχισαν να εφαρμόζονται όπως και σε άλλες χώρες 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τις εισηγμένες επιχειρήσεις στο Χρηματιστήριο από 

1/1/2005. Στη χώρα μας η υιοθέτηση των διεθνών προτύπων αποτέλεσε μία 

πρόκληση για τις επιχειρήσεις που κλήθηκαν να μετρήσουν τις δυνάμεις τους στο 

διεθνές περιβάλλον. Η εφαρμογή τους, δεν αποτέλεσε απλά μία υποχρέωση, αλλά 

ανάγκη για την αποτελεσματικότερη διοικητική λειτουργία των επιχειρήσεων και 

συνάμα εργαλείο που αν χρησιμοποιηθεί σωστά, θα μπορέσει να αποτελέσει εκείνο 

το συγκριτικό πλεονέκτημα που θα διαφοροποιήσει και θα καθιερώσει μία επιχείρηση 

στις δύσκολες συνθήκες του σύγχρονου ανταγωνισμού. 

Το Μάρτιο του 2002 αποφασίστηκε επίσης ότι όλα τα πρότυπα που θα εκδίδονται 

πλέον από το I.A.S.B., θα ονομάζονται Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Πληροφόρησης (International Financial Reporting Standards). Τα πρότυπα, αντίθετα, 

που έχουν εκδοθεί από την I.A.S.C. κατά την περίοδο 1973-2001, ονομάζονται 

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (International Accounting Standards). 

Σε σύγκριση με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ), οι οικονομικές καταστάσεις 

που καταρτίζονται με βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, λόγω του αυξημένου ύψους 

γνωστοποιήσεων που περιέχουν, παρουσιάζουν μια πιο ολοκληρωμένη οικονομική 

εικόνα και διευκολύνουν τους επενδυτές και τους αναλυτές να συγκρίνουν τις 

ελληνικές εταιρείες με άλλες στο εξωτερικό.  

Είναι χαρακτηριστικό, για παράδειγμα, ότι στα ελληνικά πρότυπα δεν 

περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων διατάξεις που να αφορούν την αποτίμηση των 

δικαιωμάτων σε κοινοπραξίες, η οποία μπορεί να γίνει με βάση την αξία κτήσης, τον 

σχηματισμό προβλέψεων στα πλαίσια των ενοποιήσεων επιχειρήσεων που να 

θεωρηθούν ως εξαγορές, την ενοποίηση εταιρειών ειδικού σκοπού, υποαξίες άυλων 
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περιουσιακών στοιχείων κ.α. Παράλληλα. με βάση τα ελληνικά πρότυπα, οι εταιρείες 

δεν υποχρεούνται μεταξύ άλλων στη γνωστοποίηση κατάστασης μεταβολών στα ίδια 

κεφάλαια, στην ακριβοδίκαιη γνωστοποίηση των επενδύσεων σε ακίνητα, στην 

παρουσίαση καταστάσεων ταμειακών ροών καθώς και των κερδών ανά μετοχή. 

Τα οφέλη στα οποία στοχεύει η εφαρμογή των ΔΛΠ για τις ελληνικές εταιρείες είναι 

μεταξύ άλλων:  

α) μεγαλύτερη διαφάνεια στην παρουσίαση οικονομικών πληροφοριών και 

στην τελική μείωση του κόστους κεφαλαίου  είτε μετοχικού είτε δανειακού 

β) ευκολότερη πρόσβαση σε χρηματιστήρια του εξωτερικού και δυνατότητα 

εισαγωγής σε μια ενιαία αγορά κεφαλαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση  

γ) δημιουργία ευκαιριών για επαναξιολόγηση εσωτερικών διαδικασιών, 

συστημάτων αλλά και στρατηγικής. 

Παράλληλα όμως με ην υιοθέτηση των διεθνών προτύπων έγινε προσπάθεια από τους 

εποπτικούς φορείς να εγκλιματιστούν οι ελληνικές επιχειρήσεις όχι μόνο στους 

υποχρεωτικούς κανόνες, αλλά και σε όλες τις βέλτιστες πρακτικές της εταιρικής 

διακυβέρνησης, αφού η διαδικασία σταδιακής αλλαγών στις πρακτικές εταιρικής 

διακυβέρνησης έχει ήδη δρομολογηθεί στην ελληνική οικονομία. Η Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς, η οποία συμμετείχε στις συνεδριάσεις του ΟΟΣΑ για την 

διαμόρφωση των «OECD Principles on Corporate Governance» έχει εκφράσει την 

επιθυμία της για την διατύπωση, σε συνεργασία με τους αρμόδιους παραγωγικούς 

φορείς της Ελληνικής οικονομίας, αρχών και βέλτιστων πρακτικών εταιρικής 

διακυβέρνησης στην Ελλάδα. Για τον λόγο αυτό, έχει προχωρήσει στην πρωτοβουλία 

σύστασης ειδικής Επιτροπής για την Εταιρική Διακυβέρνηση στην Ελλάδα, η οποία 

το 1999 διατύπωσε το κείμενο «ΑΡΧΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ 

ΕΛΛΑΔΑ: Συστάσεις για την Ενίσχυση της Αποτελεσματικότητας και του 

Ανταγωνιστικού Μετασχηματισμού της», το περιεχόμενο του οποίου επεξεργάζεται τη 

διατύπωση αρχών και πρακτικών για σύγχρονη και αποδοτική εταιρική 

διακυβέρνηση. Οι αρχές λαμβάνουν τη μορφή λευκής βίβλου και σε γενικές γραμμές: 

- Αποσκοπούν στο σχεδιασμό και εφαρμογή κατάλληλων και αποτελεσματικών 

μηχανισμών διοίκησης, παρακολούθησης και ελέγχου της δραστηριότητας 

των επιχειρήσεων, με σκοπό την ορθολογική χρησιμοποίηση των 

παραγωγικών τους πόρων 

- Αποβλέπουν στην ικανοποίηση τριών βασικών αρχών όσον αφορά στις 

δραστηριότητες της εταιρίας και του διοικητικού συμβουλίου: α)διαφάνεια, 

β)συνέπεια, και γ)λογοδοσία 
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- Τονίζουν τη σημασία για την αξιοπιστία της επιχείρησης της ύπαρξης 

ορισμένων ανεξάρτητων μελών στο διοικητικό συμβούλιο, τα οποία δε 

διατηρούν επιχειρηματική δραστηριότητα ή άλλη εμπορική σχέση με την 

επιχείρηση η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει την ανεξάρτητη κρίση τους 

- Προτείνουν την καθιέρωση επιτροπής εσωτερικού ελέγχου στην επιχείρηση 

με συγκεκριμένη εξουσία και καθήκοντα 

- Αναδεικνύουν τον ουσιαστικό ρόλο για την αποδοτική στρατηγική της 

επιχείρησης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων 

Από πλευράς νομοθεσίας το 2002, η ελληνική πολιτεία οριστικοποίησε, μετά από 

εισήγηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, το Νόμο για την Εταιρική Διακυβέρνηση 

των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο εταιριών (Ν. 3016/2002), ο οποίος για πρώτη 

φορά, υποχρεώνει τις Ελληνικές επιχειρήσεις να ακολουθήσουν μία σειρά κανόνων 

εταιρικής διακυβέρνησης. Με βάση τις πιο σημαντικές διατάξεις του: 

- Πρώτιστη υποχρέωση και καθήκον των μελών του διοικητικού συμβουλίου 

αποτελεί η διαρκής επιδίωξη ενίσχυσης της μακροχρόνιας αξίας της εταιρίας 

και η προάσπιση του γενικού εταιρικού συμφέροντος 

- Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου οφείλουν εγκαίρως να αποκαλύπτουν 

στο συμβούλιο τα συμφέροντά τους, τα οποία προκύπτουν από συναλλαγές 

της εταιρίας, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση συμφερόντων με αυτών της 

εταιρίας, η οποία ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους 

- Τα ανεξάρτητα μέλη δεν πρέπει να έχουν μετοχές σε ποσοστό μεγαλύτερο του 

0,5% και σχέση εξάρτησης με τη εταιρία 

- Επιβάλλεται η συμμετοχή στο διοικητικό συμβούλιο μη εκτελεστικών μελών, 

τουλάχιστον 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών του 

- Μεταξύ των μη εκτελεστικών μελών πρέπει να υπάρχουν δύο τουλάχιστον 

ανεξάρτητα μέλη, εκτός αν στο συμβούλιο μετέχουν και εκπρόσωποι της 

μειοψηφίας των μετόχων 

- Θεσπίζεται εσωτερικός κανονισμός και υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου 
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5. Διερεύνηση επίπτωσης των μηχανισμών εταιρικής 

διακυβέρνησης στις γνωστοποιήσεις των ελληνικών εισηγμένων 

εταιριών σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 

 

 

5.1.Εισαγωγή - Δείγμα 

 

Στην παρούσα ενότητα της εργασίας επιχειρείται να εξεταστεί κατά πόσο ο βαθμός 

συμμόρφωσης μίας εταιρίας τόσο με τις ελληνικές όσο και με τις διεθνείς πρακτικές 

εταιρικής διακυβέρνησης, υποχρεωτικού και μη χαρακτήρα, επηρεάζει το ύψος των 

γνωστοποιήσεων στις οποίες η εταιρία προβαίνει. Για το σκοπό αυτό επιλέχθηκαν 

τυχαία τέσσερεις ελληνικές επιχειρήσεις που ανήκουν σε διαφορετικούς δείκτες και 

κλάδους, και εξετάστηκαν τα ετήσια δελτία και καταστάσεις τους για το έτος 2006. 

Πιο συγκεκριμένα, επιλέχθηκε η εταιρία ΤΙΤΑΝ (Κατασκευές - Υλικά) από τον 

FTSE 20, η ΙΝΤΡΑΚΟΜ (Τεχνολογία) από τον MID 40, η ΑΛΛΑΤΙΝΗ ΑΕ 

(Τρόφιμα-Ποτά) από τον SMALL-CAP 80 και η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Τράπεζες) 

από τον FTSE 140. 

 

5.2.Διερεύνηση βαθμού συμμόρφωσης εταιριών του δείγματος με 

πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης – Μεθοδολογία 

 

Στο πρώτο κομμάτι της ενότητας, με βάση την εργασία των Florou και Galarniotis 

“Benchmarking Greek Corporate Governance against Different Standards” (2007), 

και για κάθε μία από τις παραπάνω εταιρίες, εξετάζεται με βάση ένα σύνολο 

μεταβλητών κατά πόσο τηρούνται οι αρχές εταιρικής διακυβέρνησης και σε ποιο 

βαθμό, τόσο συμμόρφωσης όσο και έκτασης. Κάθε μία από τις μεταβλητές που 

τηρούνται από την εξεταζόμενη εταιρία κατατάσσεται στην κατηγορία ΝΑΙ, κάθε μία 

που δεν τηρείται κατατάσσεται στην κατηγορία ΟΧΙ, ενώ οι μεταβλητές που αφορούν 

πρακτικές οι οποίες δεν αναφέρονται στα ετήσια δελτία ή στις ιστοσελίδες των 

εταιριών κατατάσσονται στην ξεχωριστή κατηγορία Δ.Ξ. (δεν ξέρουμε αν τηρείται). 

Να σημειωθεί ότι λόγω της ύπαρξης της τελευταίας κατηγορίας τα αποτελέσματα της 

εργασίας μπορούν να χαρακτηριστούν ενδεικτικά. 
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Ο πρώτος βαθμός έκτασης που εξετάστηκε αφορά τον ελληνικό νόμο 3016/2002 και 

ό,τι αυτός ορίζει. Μια επιχείρηση που ακολουθεί τις πρακτικές που ορίζει ο νόμος 

θεωρείται ότι από πλευράς εταιρικής διακυβέρνησης τηρεί τα απαραίτητα. Οι 

μεταβλητές των υποχρεώσεων που απορρέουν για μία επιχείρηση από την ελληνική 

νομοθεσία δίνονται παρακάτω: 

N.3016/2002 

 

Διοικητικό Συμβούλιο 

1. Το Δ.Σ. αποτελείται από εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη 

2. Τα μη εκτελεστικά μέλη είναι >=1/3 του συνολικού μεγέθους του Δ.Σ 

3. Ο συνολικός αριθμός των μη εκτελεστικών μελών 

4. Το Δ.Σ. συμπεριλαμβάνει τουλάχιστον 2 ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη 

5. Ο συνολικός αριθμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών 

6. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη κατέχουν <=0,5% των μετοχών της 

επιχείρησης 

7. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη δεν έχουν καμία σχέση "εξάρτησης" με 

την επιχείρηση ή με κάποια θυγατρική της 

Εσωτερικός Έλεγχος & Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 

8. Οι εσωτερικοί ελεγκτές είναι ανεξάρτητοι 

9. Οι εσωτερικοί ελεγκτές ελέγχονται από το Δ.Σ 

10. Οι εσωτερικοί ελεγκτές διορίζονται από το Δ.Σ 

11. Οι εσωτερικοί ελεγκτές είναι εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης 

12. Οι εσωτερικοί ελεγκτές δεν είναι μέλη του Δ.Σ 

Εταιρικές Υπηρεσίες 

13. Η εταιρία έχει τμήμα εσωτερικού ελέγχου 

14. Η εταιρία έχει τμήμα που ασχολείται με την πληροφόρηση των μετόχων 

15. Η εταιρία έχει τμήμα που είναι υπεύθυνο για τις ανακοινώσεις της 

Γνωστοποιήσεις & Διαφάνεια 

16. Ξεχωριστή αποκάλυψη πληροφορίας της αμοιβής των μη εκτελεστικών μελών 

στις λογιστικές καταστάσεις 
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Δεύτερον, εξετάζεται κατά πόσο οι επιχειρήσεις ακολουθούν τους κανόνες του 

Ελληνικού Κώδικα του 1999, με βάση την τήρηση των οποίων θεωρείται ότι το 

επίπεδο εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρμόζεται από την επιχείρηση είναι μεσαίας 

έντασης, από τη στιγμή που τηρούνται πρακτικές πλέον των βασικών και 

υποχρεωτικών. 

 

Ελληνικός Κώδικας 1999 (Μεταβλητές που δεν συμπεριλαμβάνονται στον 

Ν. 3016/2002) 

 

Διοικητικό Συμβούλιο 

17. Διαχωρίζονται οι ρόλοι του Προέδρου και του CEO 

18. Η πλειοψηφία των Συμβουλίου είναι μη εκτελεστικά όργανα 

19. Μέγεθος Συμβουλίου <=13 

20. Συνολικός αριθμός των μελών του Συμβουλίου 

21. Ο Οικονομικός CEO διορίζεται στη διοικητική ομάδα 

Επιτροπή Αποζημιώσεων 

22. Η εταιρία έχει επιτροπή που είναι υπεύθυνη για τις αποζημιώσεις 

23. Η πλειοψηφία της επιτροπής για τις αποζημιώσεις είναι μη εκτελεστικά 

όργανα 

Εσωτερικός Έλεγχος & Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 

24. Η εταιρία έχει ελεγκτική επιτροπή 

25. Η ελεγκτική επιτροπή είναι υποεπιτροπή του Συμβουλίου 

26. Η ελεγκτική επιτροπή συνεδριάζει 2-3 φορές το χρόνο 

27. Υπάρχουν 3 μη εκτελεστικά μέλη στην ελεγκτική επιτροπή 

Δικαιώματα Επενδυτών 

28. Οι μέτοχοι μπορούν να ψηφήσουν είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω εκπροσώπου 

29. Όλοι οι μέτοχοι έχουν τα ίδια δικαιώματα ψήφου 

Γνωστοποιήσεις και Διαφάνεια 

30. Γνωστοποίηση της σύνθεσης της ελεγκτικής επιτροπής 
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31. Λεπτομερής γνωστοποίηση των χρηματοοικονομικών και των λειτουργικών 

αποτελεσμάτων 

32. Γνωστοποίηση της στρατηγικής της ιδιοκτησίας 

33. Γνωστοποίηση του Διοικητικού Συμβουλίου 

34. Γνωστοποίηση της ποσότητας και της ποιότητας των υπαλλήλων 

35. Γνωστοποίηση θεμάτων στρατηγικής 

36. Γνωστοποίηση των στόχων και των προοπτικών της εταιρίας 

37. Γνωστοποίηση των σύνθετων συναλλαγών, τις συναλλαγές σε παράγωγα 

προϊόντα και τους κινδύνους αυτών 

38. Γνωστοποίηση της στρατηγικής της εταιρικής διακυβέρνησης 

Τέλος, ελέγχεται αν ακολουθούνται και άλλες πρακτικές ανώτερης εταιρικής 

διακυβέρνηση όπως αυτές ορίζονται στον UK Combined Code on Corporate 

Governance (Ιούνιος 2006): 

 

Καλύτερες Διεθνείς Πρακτικές (Μεταβλητές που δε συμπεριλαμβάνονται 

ούτε στον Ν. 3016/2002/2002, ούτε στον Ελληνικό Κώδικα) 

 

Διοικητικό Συμβούλιο 

39. Όλα τα μη εκτελεστικά όργανα είναι ανεξάρτητα 

40. Τουλάχιστον το μισό συμβούλιο, εκτός του προέδρου, είναι ανεξάρτητα μη 

εκτελεστικά μέλη 

41. Η εταιρία έχει nomination committee 

42. Ο πρόεδρος της επιτροπής ελέγχου είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό όργανο 

43. Η επιτροπή ελέγχου έχει >=3 ανεξάρτητα μη εκτελεστικά διοικητικά όργανα 

44. Ο πρόεδρος της επιτροπής για τις αποζημιώσεις είναι ανεξάρτητο μη 

εκτελεστικό όργανο 

45. Η επιτροπή για τις αποζημιώσεις έχει τουλάχιστον 3 μη εκτελεστικά όργανα 

46. Ο πρόεδρος της nomination committee είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό 

όργανο 

47. Η πλειοψηφία των μελών της nomination committee είναι ανεξάρτητα μη 

εκτελεστικά μέλη 

48. Η πλειοψηφία των μελών του Δ.Σ. δεν προέρχονται από την ίδια εταιρία 

49. Ο CEO δεν γίνεται πρόεδρος στην ίδια εταιρία που ήταν CEO 

50. Ο διευθυντής δεν ήταν υπάλληλος της εταιρίας τα προηγούμενα 5 χρόνια 
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51. Ο διευθυντής δεν είχε τα προηγούμενα 3 χρόνια επαγγελματική σχέση με την 

εταιρία 

52. Ο διευθυντής δεν είναι μέλος του συμβουλίου πάνω από 9 χρόνια από την 

πρώτη του εκλογή 

53. Ο διευθυντής δεν έχει οικογενειακούς δεσμούς με τα μέλη του Δ.Σ. ή τους 

εργαζομένους της εταιρίας 

54. Το συμβούλιο έχει τόσα εκτελεστικά, όσα και μη εκτελεστικά μέλη 

55. Ο διευθυντής δεν εκπροσωπεί έναν σημαντικό μέτοχο 

56. Ο πρόεδρος συναντά τα μη εκτελεστικά όργανα χωρίς να είναι τα εκτελεστικά 

μέλη παρόντα τουλάχιστον μια φορά το χρόνο 

Επιτροπή Αποζημιώσεων 

57. Η εταιρία έχει μακροπρόθεσμα σχέδια για την παροχή κινήτρων 

58. Η αλλαγή στην αποζημίωση του διευθυντή είναι μικρότερη από τη διαφορά 

στα λογιστικά κέρδη της εταιρίας 

59. Η αποζημίωση των μη εκτελεστικών δεν περιλαμβάνει share options 

Εξωτερικός έλεγχος 

60. Η αμοιβή των ελεγκτών για ελεγκτικές υπηρεσίες είναι υψηλότερη από τις μη 

ελεγκτικές 

61. Η εταιρία αλλάζει τακτικά ελεγκτές 

Δικαιώματα Επενδυτών 

62. Δεν παρέχονται ιδιαίτερα δικαιώματα ανά κλάση μετόχων 

63. Ο πρόεδρος είναι υπεύθυνος για τη σωστή επικοινωνία με τους μετόχους 

Γνωστοποιήσεις και Διαφάνεια 

64. Οι ετήσιες καταστάσεις της εταιρίας περιέχουν σημειώσεις για την πολιτική 

των αποζημιώσεων και λεπτομέρειες για τις αποζημιώσεις των διευθυντών 

65. Ακολουθούνται διαφανείς διαδικασίες για το διορισμό των νέων μελών του 

Συμβουλίου 

66. Ο πρόεδρος συζητά τον τρόπο διοίκησης και τη στρατηγική της εταιρίας με 

τους κυριότερους μετόχους 

67. Γίνονται εσωτερικοί έλεγχοι και οι μέτοχοι ενημερώνονται για αυτό 

68. Το συμβούλιο αξιολογεί μια φορά το χρόνο την πρόοδο του και την πρόοδο 

των επιτροπών και του κάθε διευθυντή 
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5.2.1.ΤΙΤΑΝ 

 

5.2.1.1. Εταιρική Ταυτότητα 

 

Η Εταιρία Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ, μητρική Εταιρία του Ομίλου ΤΙΤΑΝ, ιδρύθηκε το 

1902. Μετετράπη σε Ανώνυμη Εταιρία το 1911 και από το 1912 εισήχθη στο 

Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Η πλειοψηφία των μετοχών της ελέγχεται από τους 

ιδρυτές της. Η ετήσια παραγωγική ικανότητα του Ομίλου σε τσιμέντο, είναι περίπου 

15 εκατομμύρια τόνοι, σε 4 εργοστάσια στην Ελλάδα (Καμάρι, Ελευσίνα, Πάτρα και 

Θεσσαλονίκη), 2 στις ΗΠΑ (Βιρτζίνια και Φλόριντα), 3 στα Βαλκάνια (Βουλγαρία, 

Σερβία και FYROM) και 2 στη Μέση Ανατολή (Αίγυπτος). 

Ο Όμιλος απαρτίζεται από περισσότερες των 40 Εταιριών που καλύπτουν όλο το 

φάσμα των δομικών υλικών, από αδρανή έως διάφορους τύπους φαιού και λευκού 

τσιμέντου, σκυροδέματος, ιπτάμενης τέφρας, θαλάσσιων και οδικών μεταφορών και 

συναφών υπηρεσιών, καθώς και των ξηρών κονιαμάτων Intermix. 

Ο ΤΙΤΑΝ, μέσω της θυγατρικής του ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ Δομικά Υλικά Α.Ε., είναι από 

τους μεγαλύτερους παραγωγούς έτοιμου σκυροδέματος στην Ελλάδα, με 24 μονάδες 

παραγωγής. Μέσω της ίδιας εταιρίας ελέγχει 13 λατομεία και ορυχεία στη χώρα, 

γεγονός που τον καθιστά τον μεγαλύτερο παραγωγό αδρανών υλικών. Στις Η.Π.Α., ο 

ΤΙΤΑΝ διαθέτει 47 μονάδες παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος, 2 λατομεία αδρανών 

υλικών και 5 μονάδες παραγωγής και εμπορίας δομικών υλικών. 

Από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα καθιερώθηκε στον κλάδο του, συνδυάζοντας τις 

τεχνολογικές και επιχειρηματικές του ικανότητες με την ευαισθησία και την εμμονή 

του στην προστασία και την αποκατάσταση του περιβάλλοντος, τη συνεχή 

επαγγελματική εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού του, την πρόληψη των 

ατυχημάτων και την κοινωνική φροντίδα για τους ανθρώπους του και τις οικογένειές 

τους, αλλά και την ευρύτερη κοινωνική του προσφορά. 

Η εταιρία έχει επανειλημμένα τιμηθεί με βραβεία από Ελληνικούς και Ευρωπαϊκούς 

οργανισμούς για την ποιότητα, τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, τη 

διαχείριση του περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη, τις εξαγωγικές 

δραστηριότητες και την ασφαλή εργασία. Το 2002 ο ΤΙΤΑΝ συμπλήρωσε 100 χρόνια 

συνεχούς και δημιουργικής επιχειρηματικής πορείας. 
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5.2.1.2. Εταιρική Διακυβέρνηση 

 

Διοικητικό Συμβούλιο 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των 

Μετόχων με τριετή θητεία. Για το 2006, επί συνόλου δεκαπέντε μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου, τα δέκα είναι μη εκτελεστικά και από αυτά, τα επτά πλήρως 

ανεξάρτητα, με την έννοια ότι δεν κατέχουν μετοχές της Εταιρίας σε ποσοστό 

μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού της κεφαλαίου και δεν βρίσκονται σε 

οποιαδήποτε σχέση εξάρτησης με την Εταιρία ή με συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα. 

Τα μη εκτελεστικά μέλη, που προτείνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο στη Γενική 

Συνέλευση των Μετόχων για εκλογή, επιλέγονται με γνώμονα την επαγγελματική και 

επιστημονική τους καταξίωση σε τομείς που μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στη 

διαμόρφωση της πολιτικής της Εταιρίας και την περαιτέρω ανάπτυξή της. Τα πέντε 

εκτελεστικά μέλη προέρχονται από τον μετοχικό πυρήνα και το ανώτατο στελεχιακό 

δυναμικό της Εταιρίας. Ο Πρόεδρος είναι μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου, ο δε Αντιπρόεδρος είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο διαθέτει δική του Γραμματεία, με επικεφαλής πρόσωπο, 

που κατά την άσκηση των καθηκόντων του, δεν υπάγεται ιεραρχικά σε καμία άλλη 

Υπηρεσία της Εταιρίας. 

Επιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου: Σύνθεση και Αρμοδιότητες 

Το Διοικητικό Συμβούλιο επικουρείται στο έργο του από τις ακόλουθες επιτροπές: 

 

Ελεγκτική Επιτροπή 

Η Ελεγκτική Επιτροπή συγκροτείται αποκλειστικά από ανεξάρτητα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου, με ευρύτατες ελεγκτικές δικαιοδοσίες, στις οποίες 

περιλαμβάνονται η άσκηση εποπτείας επί των εργασιών της Διεύθυνσης Εσωτερικού 

Ελέγχου Ομίλου, η οποία υπάγεται ιεραρχικά σε αυτή, ο έλεγχος των οικονομικών 

καταστάσεων προ πάσης έγκρισής τους από το Διοικητικό Συμβούλιο και η υπόδειξη 

των ορκωτών ελεγκτών που προτείνονται από το Συμβούλιο στη Γενική Συνέλευση 

των Μετόχων. 

Επιτροπή Αμοιβών 

Η Επιτροπή συγκροτείται από τρία μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου, δύο τουλάχιστον από τα οποία είναι ανεξάρτητα. Έργο της Επιτροπής 

είναι η μελέτη και υποβολή προτάσεων για τον καθορισμό των πάσης φύσης 

αποδοχών και αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που παρέχουν τις 
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υπηρεσίες τους στην Εταιρία με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή εντολής και των 

ανώτατων διευθυντικών στελεχών της Εταιρίας. 

Επιτροπή Ορισμού Υποψηφίων και Εταιρικής Διακυβέρνησης 

Η Επιτροπή συγκροτείται από τρία μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου, δύο τουλάχιστον από τα οποία είναι ανεξάρτητα. Έργο της Επιτροπής 

είναι αφενός η υπόδειξη των κατάλληλων προσώπων ως υποψηφίων μελών του 

Συμβουλίου και ο σχεδιασμός της διαδοχής και συνέχειας της Διοίκησης της Εταιρίας 

και αφετέρου η γνωμοδότηση ως προς την ορθή εφαρμογή των Αρχών Εταιρικής 

Διακυβέρνησης, σε σχέση με την κείμενη νομοθεσία αλλά και τις βέλτιστες 

πρακτικές διεθνώς. 

Επιτροπή Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 

Η Επιτροπή συγκροτείται από τρία μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή διατελέσαντα 

μέλη αυτού. Έργο της Επιτροπής είναι η παροχή συμβουλών και υποστήριξης προς 

τη Διοίκηση της Εταιρίας για τον σχεδιασμό της στρατηγικής και τον συντονισμό των 

ενεργειών επί θεμάτων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. 

Διευθύνουσα Επιτροπή 

Το καταστατικό της Εταιρίας προβλέπει τη λειτουργία Διευθύνουσας Επιτροπής, η 

οποία συγκροτείται σήμερα από πέντε εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

και τρία ανώτατα διευθυντικά στελέχη και είναι αρμόδια για την εποπτεία της 

λειτουργίας των διαφόρων Υπηρεσιών της Εταιρίας και τον συντονισμό των 

δραστηριοτήτων τους. Στις συνεδριάσεις της συμμετέχει και ο Διευθυντής των 

Νομικών Υπηρεσιών Ομίλου. 

Εσωτερικός έλεγχος 

Ο εσωτερικός έλεγχος ασκείται από τη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου Ομίλου, η 

οποία είναι ανεξάρτητη Υπηρεσία και αναφέρεται στην Ελεγκτική Επιτροπή του 

Διοικητικού Συμβουλίου. Στη Διεύθυνση αυτή υπάγονται : 

- Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου Τομέα Ελλάδας, που έχει ως έργο την 

άσκηση διαχειριστικών ελέγχων και ελέγχων τήρησης των θεσμοθετημένων 

λειτουργικών διαδικασιών της Εταιρίας και των θυγατρικών της εταιριών που 

δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και των υποχρεώσεων που απορρέουν από 

τη χρηματιστηριακή και εν γένει νομοθεσία. 

- Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου Τομέα Νοτιοανατολικής Ευρώπης, 

Ανατολικής Μεσογείου και Πληροφορικής, που έχει ως έργο την άσκηση 

διαχειριστικών ελέγχων και ελέγχων τήρησης των θεσμοθετημένων 

λειτουργικών διαδικασιών των εταιριών του Ομίλου που δραστηριοποιούνται 
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σε χώρες των περιοχών αυτών και τον έλεγχο των συστημάτων πληροφορικής 

που εφαρμόζονται από τις εταιρίες του Ομίλου στην Ελλάδα και τη 

Νοτιοανατολική Ευρώπη. 

- Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου Τομέα Η.Π.Α., που έχει ως έργο τον έλεγχο 

των δραστηριοτήτων του Ομίλου στις Η.Π.Α. 

Ο εσωτερικός έλεγχος ασκείται σήμερα από δεκατρία στελέχη στην Ελλάδα και στο 

εξωτερικό, που διαθέτουν την απαιτούμενη επιστημονική κατάρτιση και εμπειρία, για 

την άρτια διενέργεια του έργου τους. 

Υπηρεσίες Ενημέρωσης και Εξυπηρέτησης Μετόχων 

Η ενημέρωση και η εξυπηρέτηση των Μετόχων έχει ανατεθεί στις ακόλουθες 

Υπηρεσίες: 

Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων 

Η ευθύνη της Διεύθυνσης αυτής έχει ανατεθεί σε ανώτερο στέλεχος της Εταιρίας και 

έχει ως αρμοδιότητα αφενός την ενημέρωση των θεσμικών επενδυτών και 

οικονομικών αναλυτών της Ελλάδας και του εξωτερικού, αφετέρου δε την άσκηση 

εποπτείας επί των κατωτέρω δύο Υπηρεσιών, που έχουν συγκροτηθεί και 

λειτουργούν σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.5/204/2000 απόφαση της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς. 

Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων 

Η Υπηρεσία αυτή έχει ως αντικείμενο την έγκαιρη, άμεση και ισότιμη πληροφόρηση 

των Μετόχων και την εξυπηρέτησή τους σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων 

τους. Ειδικότερα, η εν λόγω Υπηρεσία μεριμνά μεταξύ άλλων, για την πληροφόρηση 

των Μετόχων σχετικά με τη διανομή μερισμάτων, τις πράξεις εκδόσεως νέων 

μετοχών και τον τρόπο και χρόνο άσκησης των σχετικών δικαιωμάτων, τις Γενικές 

Συνελεύσεις και τις αποφάσεις τους, τη διανομή του Ετήσιου Δελτίου στους 

παρισταμένους στις Συνελεύσεις Μετόχους, την αποστολή των δημοσιευμένων 

εταιρικών εκδόσεων, την τήρηση και ενημέρωση του μετοχολογίου της Εταιρίας και 

την επικοινωνία για το σκοπό αυτό με το Κεντρικό Αποθετήριο (ήδη Ελληνικά 

Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών). 

Υπηρεσία Εταιρικών Ανακοινώσεων 

Η Υπηρεσία αυτή έχει την αρμοδιότητα της συμμόρφωσης της Εταιρίας με τις 

υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 6 της απόφασης 5/204/2000 της 

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως αυτή τροποποιήθηκε από την απόφαση 

3/347/12.7.2005, δηλαδή, μεταξύ άλλων, τη δημοσιοποίηση προνομιακών 

πληροφοριών και τις γνωστοποιήσεις συναλλαγών των άρθρων 10 και 13 του Ν. 



 
80 

 

3340/2005, καθώς και την υποβολή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στο 

Χρηματιστήριο Αθηνών των δημοσιευμένων εταιρικών εκδόσεων (Ετήσιου Δελτίου, 

περιοδικών και ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, εκθέσεων διαχείρισης του Δ.Σ. 

και των ορκωτών ελεγκτών, κλπ.). 

 

5.2.1.3.Αποτελέσματα εξέτασης βαθμού συμμόρφωσης με πρακτικές 

εταιρικής διακυβέρνησης 

 

ΤΙΤΑΝ 

 N. 3016/2002 ΕΛΛ.ΚΩΔ. ΔΙΕΘΝ.ΠΡΑΚΤ. 

 Νi % Νi % Νi % 

ΝΑΙ 14 100 18 85,71 11 36,66 

ΟΧΙ 0 0 3 14,28 11 36,66 

Δ.Ξ. 0 0 0 0 8 26,66 

 14 100,00 21 100,00 30 100,00 

 

Η εξέταση του ετήσιου δελτίου και των οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας 

ΤΙΤΑΝ για το έτος 2006 οδηγεί συνολικά στα υψηλότερα ποσοστά συμμόρφωσης με 

τις πρακτικές περί εταιρικής διακυβέρνησης μεταξύ των εταιριών του δείγματος της 

παρούσας εργασίας, από τη στιγμή που εμφανίζει πλήρη συμμόρφωση με το νόμο 

3016/2002, εξαιρετικά υψηλό ποσοστό συμμόρφωσης με τον ελληνικό κώδικα του 

1999 (85,71%), χαμηλότερο όμως ποσοστό συμμόρφωσης με τις διεθνείς πρακτικές 

(36,66%). (βλ. Παράρτημα, Πίνακας 1) 

Αναλυτικότερα, όσον αφορά τις διατάξεις που αναφέρονται στη σύνθεση, το βαθμό 

ανεξαρτησίας και το μέγεθος του διοικητικού συμβουλίου, η ΤΙΤΑΝ φαίνεται πως 

συμμορφώνεται πλήρως με όσα προβλέπει ο 3016/2002. Όσον αφορά τον ελληνικό 

κώδικα και τις διεθνείς πρακτικές εμφανίζει ποσοστά 50% και 44,44% αντίστοιχα, 

γεγονός που αποδίδεται κυρίως στη συμμόρφωση της εταιρίας με διατάξεις σχετικές 

με την ύπαρξη επιτροπών αποζημιώσεων και ορισμών υποψηφίων, σε συνδυασμό με 

το βαθμό ανεξαρτησίας των τελευταίων με βάση όσα προβλέπουν οι πρακτικές. Από 

την άλλη, η εταιρία εμφανίζει μεγαλύτερου μεγέθους διοικητικό συμβούλιο (15 μέλη) 

από το προβλεπόμενο, μειωμένο ποσοστό ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών, ενώ 

ο διευθύνων σύμβουλός της παραμένει στην ίδια θέση για πολύ μεγάλο χρονικό 

διάστημα.  
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Ως προς τις εταιρικές υπηρεσίες, αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως η ΤΙΤΑΝ 

αποδεικνύεται πως συμμορφώνεται πλήρως με την ελληνική νομοθεσία και κώδικα, 

αλλά παρουσιάζει χαμηλότερο ποσοστό σχετικά με τη συμμόρφωση στους διεθνείς 

κώδικες (33,33%) επειδή δε φάνηκε να εμφανίζει στοιχεία που να αφορούν στην 

αλλαγή στην αποζημίωση του διευθύνοντος συμβούλου συγκριτικά με τη διαφορά 

στα λογιστικά της κέρδη ούτε και στοιχεία όσον αφορά την αμοιβή των ελεγκτών της 

σε ελεγκτικές και μη υπηρεσίες. 

Τέλος, ως προς τις δημοσιευόμενες γνωστοποιήσεις και το επίπεδο της διαφάνειας 

που προσφέρουν, παρατηρείται πως η ΤΙΤΑΝ συμμορφώνεται πλήρως με τον 

3016/2002, από τη στιγμή που προβαίνει σε ξεχωριστή αποκάλυψη πληροφοριών 

σχετικών με την αμοιβή των μη εκτελεστικών της μελών, ενώ συμμορφώνεται επίσης 

σε εξαιρετικά μεγάλο ποσοστό με τον ελληνικό κώδικα (88,88%) λόγω της 

δημοσίευσης γνωστοποιήσεων σχετικών με τη σύνθεση της ελεγκτικής της 

επιτροπής, τα χρηματοοικονομικά και λειτουργικά της αποτελέσματα και τα 

ζητήματα στρατηγικής, στόχων και προοπτικών που ακολουθεί. Όσο για τη 

συμμόρφωση με τις διεθνείς πρακτικές, αυτή εμφανίζεται στο ποσοστό του 40%, από 

τη μία πλευρά λόγω των διαφανών διαδικασιών που ακολουθούνται με σκοπό τον 

διορισμό νέων μελών στο διοικητικό συμβούλιο και την ετήσια αξιολόγηση της 

προόδου των επιτροπών και του κάθε διευθυντικού στελέχους την οποία εφαρμόζει 

το τελευταίο, και από την άλλη στη μη αποκάλυψη πληροφοριών σχετικών με την 

πολιτική που ακολουθείται ως προς τις αποζημιώσεις και στη μη ενημέρωση των 

επενδυτών σχετικά με τη διενέργεια εσωτερικών ελέγχων. (βλ. Παράρτημα, Πίνακας 

2) 

 

5.2.2.ΙΝΤΡΑΚΟΜ HOLDINGS 

 

5.2.2.1Εταιρική Ταυτότητα 

 

Η INTRACOM ιδρύθηκε το 1977 και από το 1990 είναι εισηγμένη στο Χ.Α 

(ASE/FTSE-40). Το Δεκέμβριο 2005 μετασχηματίστηκε σε εταιρία συμμετοχών με 

την επωνυμία INTRACOM HOLDINGS, παραμένοντας ένας από τους μεγαλύτερους 

πολυεθνικούς ομίλους τεχνολογίας στη Ν.Α. Ευρώπη. Οι σημαντικότερες εταιρίες 

του χαρτοφυλακίου της είναι οι: Intracom Telecom (τηλεπικοινωνιακά συστήματα 

και λύσεις), Intracom Defense Electronics (ηλεκτρονικά αμυντικά συστήματα), 

Intracom IT Services (λύσεις πληροφορικής για δημόσια διοίκηση, τράπεζες και 
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μεγάλες επιχειρήσεις), Intrakat (τεχνικά έργα, μεταλλικές κατασκευές, συντήρηση 

υποδομών) και Hellas Online (παροχή υπηρεσιών Internet και σταθερής τηλεφωνίας). 

Ως όμιλος, η INTRACOM HOLDINGS απασχολεί 5.941 εργαζόμενους, 

δραστηριοποιείται εξαγωγικά σε 60 χώρες και διατηρεί θυγατρικές/συμμετοχές σε 20 

χώρες. Οι εταιρίες του ομίλου δραστηριοποιούνται κυρίως στις εξής διεθνείς αγορές: 

- Τηλεπικοινωνίες 

- Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Λύσεις 

- Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες Σταθερής Τηλεφωνίας 

- Ηλεκτρονικά Αμυντικά Συστήματα 

- Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Δημόσια Διοίκηση 

- Τραπεζική Πληροφορική και Συστήματα για Μεγάλες Επιχειρήσεις 

- Συστήματα Πληροφορικής Τουρισμού και Φιλοξενίας 

- Ηλεκτρονικές Καταναλωτικές Συσκευές 

- Παροχή Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας και Ευρυζωνικών Συνδέσεων 

- Κατασκευές 

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες των εταιριών του ομίλου φθάνουν στις αγορές 60 

χωρών σε όλο τον κόσμο με επίκεντρο την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Κεντρική και 

Νοτιοανατολική Ευρώπη, τη Β. Αφρική και τη Μέση Ανατολή. Οι 

εταιρίες/συμμετοχές του ομίλου διατηρούν θυγατρικές σε 20 συνολικά χώρες: 

Αλβανία, Αρμενία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Ελλάδα, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ΗΠΑ, 

Ιορδανία, Κροατία, Κύπρος, Λιβύη, Λουξεμβούργο, Μολδαβία, Ουγγαρία, ΠΓΔΜ, 

Ρουμανία, Ρωσία, Σερβία-Μαυροβούνιο, Σλοβακία και Συρία. 

Το 2006 οι συνολικές ενοποιημένες πωλήσεις του ομίλου εταιριών της 

διαμορφώθηκαν σε €524 εκατ. Νέα συμβόλαια υπεγράφησαν συνολικού ύψους €691 

εκατ. Οι διεθνείς δραστηριότητες σε επίπεδο ομίλου συνεισφέρουν 54% στον ετήσιο 

κύκλο εργασιών. 

H INTRACOM HOLDINGS, ως όμιλος, απασχολεί συνολικά 5.941 εργαζόμενους, 

εκ των οποίων 2.000 απασχολούνται εκτός Ελλάδας. Το ιδιαίτερα υψηλό μορφωτικό 

επίπεδο του ανθρώπινου δυναμικού υποδηλώνεται από το γεγονός ότι το 60% είναι 

απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 
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5.2.2.2.Εταιρική Διακυβέρνηση 

 

Η INTRACOM HOLDINGS έχει οργανωμένο σύστημα Εταιρικής Διακυβέρνησης 

για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής διοίκησης και λειτουργίας της, η οποία 

χαρακτηρίζεται από διαφάνεια. Η εταιρία φροντίζει για την επαρκή, έγκυρη και 

έγκαιρη ενημέρωση των μετόχων της και των υποψηφίων επενδυτών, μεριμνά δε για 

την ισότιμη μεταχείριση όλων των μετόχων και λειτουργεί ειδική Υπηρεσία 

Εξυπηρέτησης αυτών. 

Η εταιρία έχει την απαραίτητη υποδομή για την εφαρμογή Εταιρικής Διακυβέρνησης 

η οποία περιλαμβάνει όργανα διοίκησης με σαφείς ρόλους, αρμοδιότητες και 

υποχρεώσεις, κατάλληλη οργανωτική δομή και εταιρικές διαδικασίες, 

αποτελεσματικό σύστημα εσωτερικού ελέγχου και πλήρη επικοινωνία τόσο με το 

εξωτερικό, όσο και με το εσωτερικό της περιβάλλον. 

Διοικητικό Συμβούλιο 

Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από 9 Μέλη, 6 Εκτελεστικά και 3 μη 

Εκτελεστικά, εκ των οποίων τα 2 είναι Ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά Μέλη. Με βάση 

την αποστολή της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο εργάζεται για την 

παρακολούθηση, καθοδήγηση και έλεγχο των διευθυνόντων σύμφωνα με διαφανείς 

διαδικασίες. 

Εταιρικές Διαδικασίες 

Η εύρυθμη λειτουργία της καθορίζεται από συγκεκριμένες διαδικασίες που 

απεικονίζουν τον τρόπο λειτουργίας και θέτουν το πλαίσιο διεκπεραίωσης της 

καθημερινής εργασίας. Η εταιρία τηρεί Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας σύμφωνα 

με τις απαιτήσεις του Ν. 3016/2002 «Περί Εταιρικής Διακυβέρνησης». 

Ελεγκτικοί Μηχανισμοί 

- Εσωτερικός Έλεγχος: Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου είναι ανεξάρτητη κατά την 

άσκηση των καθηκόντων της και εποπτεύεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της 

εταιρίας. 

- Εξωτερικός Έλεγχος: Οι οικονομικές καταστάσεις πιστοποιούνται από έγκυρους και 

διεθνώς αναγνωρισμένους οργανισμούς. 

Διαφάνεια και Επικοινωνία 

Πρωταρχικό μέλημα είναι η διαφάνεια σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων της, για 

την επίτευξη της οποίας συγκλίνουν εξίσου το θεσμοθετημένο πλαίσιο λειτουργίας 

της και οι ενέργειες των στελεχών της. 

http://www.intracom.gr/intracom_holdings/gr/company/profile/management.htm
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Η σωστή και έγκαιρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού και του ευρύτερου 

κοινωνικού συνόλου για την πορεία της επιχείρησης και άλλα σχετικά θέματα, χωρίς 

διακρίσεις, διασφαλίζεται μέσω ενός αποτελεσματικού συστήματος επικοινωνίας και 

ειδικών Διευθύνσεων για το εξωτερικό και το εσωτερικό κοινό. 

Κοινωνική Ευθύνη 

Η INTRACOM HOLDINGS, αναγνωρίζοντας ότι μια εταιρία κρίνεται τόσο από τα 

προϊόντα και την απόδοσή της, όσο και από τη συμπεριφορά της προς το κοινωνικό 

σύνολο, είναι ευαισθητοποιημένη στον τομέα αυτό από την ίδρυσή της και υλοποιεί 

το πρότυπο SA 8000:2001. Επιπλέον, συμμετέχει ενεργά στην πολιτιστική ζωή της 

χώρας και της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής και προάγει την επιστημονική 

έρευνα στην Ελλάδα και διεθνώς, διατηρώντας ένα πλούσιο και δραστήριο 

πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. 

 

5.2.2.3.Αποτελέσματα εξέτασης βαθμού συμμόρφωσης με πρακτικές 

εταιρικής διακυβέρνησης 

ΙΝΤΡΑΚΟΜ HOLDINGS 

 N. 3016/2002 ΕΛΛ.ΚΩΔ. ΔΙΕΘΝ.ΠΡΑΚΤ. 

 Νi % Νi % Νi % 

ΝΑΙ 11 78,57 12 57,14 5 16,66 

ΟΧΙ 1 7,14 6 28,57 16 53,33 

Δ.Ξ. 2 14,28 3 14,28 9 30 

 14 100,00 21 100,00 30 100,00 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέχονται στο ετήσιο δελτίο και τις οικονομικές 

καταστάσεις της ΙΝΤΡΑΚΟΜ για το 2006, διαπιστώνεται πως η εταιρία, χωρίς να 

εμφανίζει πλήρη συμμόρφωση με τους κώδικες, εμφανίζει ικανοποιητικά ποσοστά 

κυρίως σχετικά με τους νόμους και της συστάσεις που αφορούν την ελληνική 

πραγματικότητα. Έτσι, παρουσιάζεται να συμμορφώνεται κατά 78,57% με την 

ελληνική νομοθεσία, κατά 57,14% με τον ελληνικό κώδικά και μόλις κατά 16,66% με 

όσα προτείνουν οι διεθνείς πρακτικές. (βλ. Παράρτημα, Πίνακας 3) 

Πιο συγκεκριμένα,  και ως προς τις διατάξεις που αφορούν τα χαρακτηριστικά του 

διοικητικού συμβουλίου, η ΙΝΤΡΑΚΟΜ φαίνεται πως συμμορφώνεται πλήρως με 

http://www.intracom.gr/intracom_holdings/gr/company/corporate_social_responsibility/corporate_social_resp.htm
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τον 3016/2002, ενώ για τον ελληνικό κώδικα εμφανίζει ποσοστό 50%. Το τελευταίο 

συμβαίνει γιατί η εταιρία δε διαχωρίζει του ρόλους του CEO και του διευθύνοντος 

συμβούλου, ενώ η πλειοψηφία των μελών του διοικητικού της συμβουλίου δεν είναι 

μη εκτελεστικά. Για τις μεταβλητές που αφορούν τις διεθνείς πρακτικές, η εταιρία 

εμφανίζει το ιδιαίτερα χαμηλό ποσοστό του 11,11% κυρίως λόγω της μη ύπαρξης 

ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών, της μη ύπαρξης nomination committee, της 

ανάληψης του ρόλου του διευθύνοντος συμβούλου της από ένα σημαντικό μέτοχο και 

την παραμονή του τελευταίου για μεγάλο χρονικό διάστημα στη συγκεκριμένη θέση. 

Όσον αφορά την κατηγορία των εταιρικών γνωστοποιήσεων, η εταιρία παρουσιάζει 

το ιδιαίτερα σημαντικό ποσοστό του 75% για την ελληνική νομοθεσία, και το 

ποσοστό του 33,33% τόσο για ελληνικό κώδικα όσο και για διεθνείς πρακτικές 

κυρίως λόγω της απουσίας επιτροπής αποζημιώσεων και της συμπερίληψης 

δικαιωμάτων προαίρεσης στην αποζημίωση των εκτελεστικών μελών. 

Τέλος, η ΙΝΤΡΑΚΟΜ εμφανίζει μηδενικό ποσοστό συμμόρφωσης με τον 3016/2002 

όσον αφορά τις γνωστοποιήσεις τις οποίες δημοσιεύει, και ποσοστά 77,77% και 20% 

για ελληνικό κώδικα και διεθνείς πρακτικές αντίστοιχα. (βλ. Παράρτημα, Πίνακας 4) 

 

5.2.3.ΑΛΛΑΤΙΝΗ ΑΕ 

 

5.2.3.1.Εταιρική Ταυτότητα 

 

Η εταιρία ΑΛΛΑΤΙΝΗ Α.Ε. συστάθηκε το 1836 και λειτουργεί σήμερα ως ανώνυμη 

εταιρία με την επωνυμία «ΑΛΛΑΤΙΝΗ Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική 

Εταιρία Ειδών Διατροφής, Αντιπροσωπειών, Τεχνικών, Τουριστικών και 

Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων» και έδρα το Δήμο Θεσσαλονίκης. Από το 1952 είναι 

εισηγμένη στο Χ.Α.Α., με 14.298.696 κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 

1,60 € έκαστη. 

Η σημερινή της δραστηριότητα, λόγω της οποίας έχει ενταχθεί στην κατηγορία του 

χονδρικού εμπορίου είναι η παραγωγή και εμπορία αλεύρων, σιμιγδαλιών, μιγμάτων 

και πρώτων υλών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής. Τα προϊόντα που εμπορεύεται η 

εταιρία παράγονται είτε στους ιδιόκτητους σύγχρονους μύλους της, είτε τα 

προμηθεύεται από εταιρείες με τις οποίες έχει μακροχρόνιες συνεργασίες, όπως με 

την Amylum Group N.V, την Kampffmeyer Mulhen GmbH, ή τα προμηθεύεται από 

την ελεύθερη αγορά. Ακόμη, η εταιρία ασχολείται με την παραγωγή και εμπορία 
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υγιεινών και διαιτητικών προϊόντων, καθώς και προϊόντων βιολογικής καλλιέργειας 

μέσω της εταιρίας “ΦΥΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε.”, την οποία εξαγόρασε 

το Δεκέμβριο του 2001 και απορρόφησε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2003. 

Η εταιρία διαθέτει πανελλήνιο δίκτυο διανομής που απευθύνεται σε επαγγελματίες 

αρτοποιούς, ζαχαροπλάστες, χονδρέμπορους, βιομηχανίες τροφίμων, ξενοδοχεία κ.α. 

Έχει σημαντική εξαγωγική δραστηριότητα σε Βαλκανικές χώρες, Μέση Ανατολή και 

Κύπρο και κατέχει κυρίαρχη θέση στην αγορά των εξειδικευμένων προϊόντων 

πολυτελείας. Κατέχει τη δεύτερη θέση στην αγορά των αλεύρων ως προς τον όγκο 

των πωλήσεων, με μερίδιο αγοράς περίπου 12%. Σημαντικό πάντως μερίδιο της 

αγοράς, 35-40% εξακολουθούν να ελέγχουν μικροί μύλοι. 

Στις 31 Δεκεμβρίου 1987 η ΑΛΛΑΤΙΝΗ Α.Ε. δημιουργεί δύο θυγατρικές εταιρείες, 

την «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ» και την «ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ». Η πρώτη εξακολουθεί να ανήκει κατά 99,99% στην 

«ΑΛΛΑΤΙΝΗ Α.Ε.» και η δεύτερη μεταβιβάζεται στον όμιλο Φιλίππου. 

Το 1997 ιδρύεται και η θυγατρική εταιρία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε» (ΕΛ.Β.ΙΠ.Ε.Τ.), η οποία 

παράγει και εμπορεύεται προϊόντα κατεψυγμένης ζύμης.  

Η σημερινή δραστηριότητα της εταιρίας είναι η εμπορία και παραγωγή κατεψυγμένης 

ζύμης και λοιπών ειδών διατροφής καθώς και πρώτων υλών για την αγορά του 

catering στην Ελλάδα και το Εξωτερικό. Η εταιρία ύστερα και από την απορρόφηση 

της MANOS DONUT HOUSE Α.Ε., την 1 Ιανουαρίου 2003, που είχε έδρα την 

Κρήτη, δραστηριοποιείται πλέον σε όλη την Ελλάδα. 

Ο όμιλος της Εταιρίας Αλλατίνη διαθέτει τέλος την εταιρία CARNAC LIMITED η 

οποία ιδρύθηκε με σκοπό την εκτός Ελλάδος δραστηριότητα στον τομέα τροφίμων, 

έχει έδρα την Κύπρο και το μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε 2.415.530 Ευρώ. Η 

εταιρία έχει κατασκευάσει εργοστάσιο παραγωγής toast, συνολικής επένδυσης 

περίπου 3 εκατομμυρίων ευρώ. Οι προοπτικές της επένδυσης αυτής είναι πολύ 

μεγάλες, δεδομένου ότι στη Νιγηρία το ψωμί είναι από τα βασικά είδη διατροφής του 

πληθυσμού που ανέρχεται σε 115 εκατ. και δεν υπάρχει άλλη αντίστοιχη παραγωγική 

μονάδα. 

Στον Όμιλο ΑΛΛΑΤΙΝΗ απασχολούνται σήμερα 242 εργαζόμενοι, εκ των οποίων οι 

160 στις εγκαταστάσεις της Σίνδου, οι 57 στο υποκατάστημα Αθηνών, οι 10 στο 

εργοστάσιο του Λαυρίου Αττικής, οι 5 στο Ηράκλειο Κρήτης, 5 στην Άρτα και 5 

στην Πάτρα. 
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5.2.3.2.Εταιρική Διακυβέρνηση 

 

Η εταιρία έχει υιοθετήσει τις αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης στοχεύοντας στην 

επίτευξη της διαφάνειας που είναι επιβεβλημένη για την ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας και της αποδοτικότητας των επιχειρήσεων. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΛΛΑΤΙΝΗ Α.Ε. αποτελείται από επτά μέλη από τα 

οποία τα τέσσερα είναι μη εκτελεστικά και τα τρία εκτελεστικά. Από το τέσσερα μη 

εκτελεστικά τα δύο είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν. 3016/2002/2002 για την εταιρική διακυβέρνηση. 

Αναφορικά με τον διορισμό και την αντικατάσταση μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου της εταιρίας και τα σχετικά με την τροποποίηση του Καταστατικού της 

εταιρίας δεν υφίστανται κανόνες οι οποίοι να διαφοροποιούνται από τα 

προβλεπόμενα στον ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα. 

Δεν υφίσταται ειδική αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου ή ορισμένων μελών 

του Διοικητικού Συμβουλίου για έκδοση νέων μετοχών ή την αγορά ιδίων μετοχών, 

καθώς δεν έχει ληφθεί σχετική απόφαση, ούτε σύμφωνα με το άρθρο 16, ούτε 

σύμφωνα με το άρθρο 13 του ΚΝ 2190/1290. 

Ακόμη, δεν υφίσταται οιαδήποτε σημαντική συμφωνία συναφθείσα από την εταιρία, 

η οποία να τίθεται σε ισχύ, τροποποιείται ή λήγει σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο 

της εταιρίας κατόπιν δημόσιας πρότασης. 

Δεν υφίσταται οποιαδήποτε συμφωνία μεταξύ της εταιρίας και μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου αυτής ή του προσωπικού, η οποία να προβλέπει 

αποζημίωση σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο ή τερματισμό 

της θητείας ή της απασχόλησής του εξαιτίας οποιασδήποτε δημόσιας πρότασης. 

Στην εταιρία λειτουργούν δύο επιτροπές μελών του Δ.Σ. με αντικείμενο τον 

εσωτερικό έλεγχο και το στελεχιακό δυναμικό. Η επιτροπή εσωτερικού ελέγχου έχει 

ως κύρια δραστηριότητα την τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την 

εφαρμογή της νομοθεσίας περί εταιρικής διακυβέρνησης. Η επιτροπή στελεχιακού 

δυναμικού είναι αρμόδια για την αξιολόγηση, αμοιβή και επιλογή στελεχών από το 

επίπεδο των διευθυντών επιχειρηματικών μονάδων και άνω σύμφωνα με το 

οργανόγραμμα της εταιρίας. 

 



 
88 

 

5.2.3.3.Αποτελέσματα εξέτασης βαθμού συμμόρφωσης με πρακτικές 

εταιρικής διακυβέρνησης 

 

ΑΛΛΑΤΙΝΗ ΑΕ 

 N. 3016/2002 ΕΛΛ.ΚΩΔ. ΔΙΕΘΝ.ΠΡΑΚΤ. 

 Νi % νi % Νi % 

ΝΑΙ 6 42,85 12 57,14 5 16,66 

ΟΧΙ 3 21,42 7 33,33 7 23,33 

Δ.Ξ. 5 35,71 2 9,52 18 60 

 14 100,00 21 100,00 30 100,00 

 

Εξετάζοντας τις οικονομικές καταστάσεις και το ετήσιο δελτίο της εταιρίας 

ΑΛΛΛΑΤΙΝΗ ΑΕ για το έτος 2006, παρατηρείται ότι η εταιρία δεν έχει 

συμμορφωθεί πλήρως με τις πρακτικές περί εταιρικής διακυβέρνησης, από τη στιγμή 

που ως προς την ελληνική νομοθεσία και κώδικα εμφανίζει τα ποσοστά 42,85% και 

57,14% αντίστοιχα, ενώ ως προς τις διεθνείς συστάσεις εμφανίζει το ιδιαίτερα 

χαμηλό ποσοστό του 16,66% (Βλ. αναλυτικά Παράρτημα). Το γεγονός αυτό είναι 

κάτι που δεν ήταν αναμενόμενο καθώς ο ελληνικός νόμος ισχύει από το 2002 και 

όλες οι εισηγμένες θα έπρεπε ήδη να τον ακολουθούν στο σύνολό του. Αξιοσημείωτη 

είναι ακόμη και η παρατήρηση ότι η εταιρία εμφανίζει χαμηλότερο ποσοστό 

συμμόρφωσης με το νόμο 3016/2002 σε σχέση με τον ελληνικό κώδικα του 1999, 

παρατήρηση που δε σημειώθηκε σε καμία από τις υπόλοιπες εταιρίες τις οποίες 

εξετάζει η παρούσα εργασία, και οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι οι καταστάσεις 

της δεν περιέχουν στοιχεία σχετικά με τους εσωτερικούς ελεγκτές της εταιρίας, όπως 

το βαθμό ανεξαρτησίας τους, το αν είναι ή όχι μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ή 

το αν ελέγχονται ή διορίζονται αυτό. Ακόμη δεν αναφέρουν κάτι σχετικό με την 

ύπαρξη ξεχωριστού τμήματος πληροφόρησης των μετόχων ή με την ύπαρξη 

τμήματος ανακοινώσεων. Τέτοιου είδους στοιχεία δεν αποδείχτηκε δυνατό να 

εντοπιστούν στις ιστοσελίδες της εταιρίας, και κατά συνέπεια δεν είναι δυνατό να 

γνωρίζουμε αν ακολουθούνται ή όχι. (βλ. Παράρτημα, Πίνακας 5) 

Μια αναλυτικότερη ανάλυση των αποτελεσμάτων δείχνει ότι τουλάχιστον ως προς τις 

διατάξεις που αφορούν χαρακτηριστικά του διοικητικού της συμβουλίου, η εταιρία 

εμφανίζει πλήρη συμμόρφωση με το νόμο 3016/2002, υψηλό βαθμό συμμόρφωσης 

στον ελληνικό κώδικα (75%), αλλά ιδιαίτερα χαμηλό ποσοστό για τις διεθνείς 

πρακτικές. 
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Ως προς τις εταιρικές υπηρεσίες από την άλλη, εμφανίζει το εξαιρετικά χαμηλό 

ποσοστό του 12,5% για τον ελληνικό νόμο, γεγονός που όπως αναφέρεται παραπάνω 

αποδίδεται στην απουσία οποιασδήποτε αναφοράς στις καταστάσεις ως προς την 

ιδιότητα των εσωτερικών ελεγκτών της εταιρίας, και το επίσης χαμηλό ποσοστό του 

33,33% σχετικά με τη συμμόρφωση τόσο στον ελληνικό κώδικα όσο και  στους 

διεθνείς. 

Τέλος, ως προς τις γνωστοποιήσεις και την ύπαρξη διαφάνειας στο ετήσιο δελτίο της 

ΑΛΛΑΤΙΝΗ ΑΕ, αυτή εμφανίζει μηδενικό ποσοστό συμμόρφωσης στον ελληνικό 

νόμο λόγω της μη ξεχωριστής αποκάλυψης πληροφοριών σχετικών με τις αμοιβές 

των μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου. Στην ίδια κατηγορία, το 

ποσοστό συμμόρφωσης στις διεθνείς πρακτικές παρουσιάζεται επίσης χαμηλό (20%), 

ενώ το σχετικά ικανοποιητικό ποσοστό του 55,55% που εμφανίζει ως προς τον 

ελληνικό κώδικα οφείλεται σε κάποιες αποκαλύψεις στις οποίες προβαίνει σχετικά με 

τη γνωστοποίηση των μελών του διοικητικού συμβουλίου, την ποσότητα και 

ποιότητα των υπαλλήλων που απασχολεί και τους μελλοντικούς στόχους και 

προοπτικές της (βλ. Παράρτημα, Πίνακας 6). 

 

5.2.4.Τράπεζα Πειραιώς 

 

5.2.4.1.Εταιρική Ταυτότητα 

 

Η Τράπεζα Πειραιώς ιδρύθηκε το 1916. Για πολλές δεκαετίες λειτούργησε ως 

ιδιωτική Τράπεζα, ενώ το 1975 πέρασε υπό κρατικό έλεγχο, όπου και παρέμεινε 

μέχρι το 1991. Από το Δεκέμβριο του 1991 που ιδιωτικοποιήθηκε παρουσιάζει 

συνεχή και ταχεία ανάπτυξη εργασιών, μεγεθών και δραστηριοτήτων. 

Παράλληλα με την οργανική της ανάπτυξη, υλοποίησε μία σειρά στρατηγικών 

κινήσεων, με σκοπό την εδραίωσή της στην εγχώρια αγορά. Έτσι, κατά τη διετία 

1997-1999 προχώρησε στην απορρόφηση των εγχώριων εργασιών των Chase 

Manhattan, Credit Lyonnais Hellas και National Westminster Bank. Επίσης, 

εξαγόρασε τις τράπεζες Μακεδονίας-Θράκης και Χίου, τις οποίες απορρόφησε το 

2000. Το 2002, εξαγόρασε την ΕΤΒΑbank (απορροφήθηκε στα τέλη του 2003) και 

υπέγραψε συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας με το διεθνή Όμιλο ING, την οποία 

επέκτεινε με νέα συμφωνία (Memorandum of Understanding) τον Ιούλιο 2007 για 

10ετή αποκλειστική συνεργασία στις τραπεζοασφάλειες στην Ελλάδα. 
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Στις αρχές του 2005, ο Όμιλος Τράπεζας Πειραιώς ενισχύοντας σημαντικά τη 

στρατηγική επέκτασής του στις αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και 

Ανατολικής Μεσογείου, προχώρησε στην εξαγορά της βουλγαρικής Τράπεζας 

Eurobank (σήμερα Piraeus Bank Bulgaria), ενισχύοντας την εκεί παρουσία του 

Ομίλου και πραγματοποίησε είσοδο στις αγορές της Σερβίας με την εξαγορά της 

Atlas Bank (σήμερα Piraeus Bank Beograd) και της Αιγύπτου με την εξαγορά της 

Egyptian Commercial Bank (σήμερα Piraeus Bank Egypt). Το Μάιο 2007 υπέγραψε 

συμφωνητικό εξαγοράς για το 78% του μετοχικού κεφαλαίου της ουκρανικής 

International Commerce Bank (ICB). 

Στο τέλος Ιουνίου 2007, ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς ο οποίος αποτελεί έναν 

από τους πιο δυναμικούς και δραστήριους της ελληνικής οικονομίας, διέθετε ένα 

δίκτυο 574 καταστημάτων, εκ των οποίων τα 304 στην Ελλάδα και 270 στο 

εξωτερικό. Το προσωπικό του Ομίλου στο τέλος Ιουνίου 2007 ανερχόταν σε 10.227 

εργαζόμενους. Οι χορηγήσεις του Ομίλου έφθασαν τα €25.547 εκ, οι καταθέσεις και 

τα ομόλογα δικτύου €20.735 εκ, τα ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκαν στα €1.884 εκ και 

το σύνολο του ενεργητικού τα €37.276 εκ. Το μερίδιο αγοράς της Τράπεζας Πειραιώς 

στην Ελλάδα τον Ιούνιο του ’07 από άποψη χορηγήσεων ήταν 13,2%. 

 

5.2.4.2.Εταιρική Διακυβέρνηση 

 

Η Τράπεζα Πειραιώς, με γνώμονα τη διαρκή ενίσχυση της αξίας της και την 

προάσπιση του εταιρικού συμφέροντος, έχει υπερκαλύψει τις απαιτήσεις του 

ισχύοντος θεσμικού πλαισίου περί εταιρικής διακυβέρνησης. Έτσι: 

- διαθέτει "Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας", με τον οποίο διασφαλίζεται η 

διαφάνεια και η σύμμετρη πληροφόρηση και καλύπτονται θέματα, τα οποία 

δεν προβλέπονται από το καταστατικό της Τράπεζας, αλλά είναι απαραίτητα 

για την εύρυθμη λειτουργία της, καθώς και "Κώδικα Δεοντολογίας", 

- διαθέτει οργανωμένο σύστημα εσωτερικού ελέγχου με θεσμοθετημένες 

αρμοδιότητες, το οποίο απαρτίζεται από την Επιτροπή Ελέγχου (Audit 

Committee) και την υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου (Διεύθυνση Εσωτερικού 

Ελέγχου), οι οποίες είναι ανεξάρτητες και υπάγονται απευθείας στη Διοίκηση 

της Τράπεζας, 

- έχει προσαρμόσει τη σύνθεση του Διοικητικού της Συμβουλίου, ώστε να είναι 

σύμφωνη με τα ισχύοντα περί εκτελεστικών και μη μελών, 
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- έχει οργανώσει Υπηρεσίες Ενημέρωσης Επενδυτών, Εξυπηρέτησης Μετόχων 

και Εταιρικών Ανακοινώσεων, επιφορτισμένες με το έργο της πληροφόρησης 

των επενδυτών, των μετόχων και των αρμόδιων εποπτικών αρχών αντίστοιχα. 

 

Ανώτατα Όργανα Διοίκησης 

Το ανώτατο όργανο της Τράπεζας Πειραιώς είναι η Γενική Συνέλευση των Μετόχων 

της. Το Δ.Σ. απαρτίζεται από δεκαέξι (16) μέλη, έξι (6) με εκτελεστικές αρμοδιότητες 

και δέκα (10) με μη εκτελεστικές αρμοδιότητες. Τρία (3) από τα μη εκτελεστικά μέλη 

είναι ανεξάρτητα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Κύριες Επιτροπές 

 Επιτροπή Ελέγχου 

Η Επιτροπή Ελέγχου της Τράπεζας Πειραιώς αποτελείται από μη Εκτελεστικά μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου, εκλέγεται από αυτό με σκοπό την επιβεβαίωση και 

προώθηση αξιόπιστων χρηματοοικονομικών πληροφοριών και αναλύσεων και τη 

διασφάλιση της ορθής λειτουργίας του εσωτερικού συστήματος ελέγχου της 

Τράπεζας. Η λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου διέπεται από την Πράξη Διοικητή 

Τράπεζας Ελλάδος 2577/2006. Η Επιτροπή είναι τριμελής, σε αυτήν προεδρεύει 

ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Τράπεζας και μέλη είναι δύο μη 

εκτελεστικά μέλη του, εκ των οποίων το ένα και ανεξάρτητο. Συνέρχεται τέσσερις 

τουλάχιστον φορές το χρόνο. Η Επιτροπή υποβοηθά το διοικητικό συμβούλιο στην 

άσκηση των καθηκόντων του που σχετίζονται με τον εσωτερικό έλεγχο και 

επικουρείται από Εκτελεστικό Γραμματέα. Το κύριο έργο της συνίσταται στη διαρκή 

παρακολούθηση και αξιολόγηση της επάρκειας και αποτελεσματικότητας του 

Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου σε ατομική και ενοποιημένη βάση. 

Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων 

Η Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα 

με όσα ορίζει η ΠΔ/ΤΕ με αριθμ.2577/2006 και αποτελείται από μέλη του με 

επαρκείς γνώσεις και εμπειρία στον τομέα διαχείρισης κινδύνων. Είναι τετραμελής, 

σε αυτήν προεδρεύει Αντιπρόεδρος & Εντεταλμένος Σύμβουλος και μέλη της είναι 

δύο Αντιπρόεδροι & Αναπληρωτές Διευθύνοντες Σύμβουλοι και ένα μη εκτελεστικό 

μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Εκτελεστικός Γραμματέας της Επιτροπής είναι ο 

Chief Risk Officer του Ομίλου. Η Επιτροπή έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπει η 

ΠΔ/ΤΕ 2577/2006 και της ανέθεσε το διοικητικό συμβούλιο, προκειμένου να 

καλύπτονται αποτελεσματικά όλες οι μορφές κινδύνων, περιλαμβανομένου του 

λειτουργικού και να διασφαλίζεται ο ενοποιημένος έλεγχός τους, η εξειδικευμένη 
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αντιμετώπισή τους και ο απαιτούμενος συντονισμός σε ατομική και ενοποιημένη 

βάση. 

Επιτροπή Αμοιβών & Αξιολόγησης Management 

Είναι τετραμελής, σε αυτήν προεδρεύει ένα μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού 

συμβουλίου της Τράπεζας και μέλη είναι τρία μη εκτελεστικά μέλη, εκ των οποίων το 

ένα και ανεξάρτητο. Η Επιτροπή μεταξύ άλλων καθορίζει την πολιτική της Τράπεζας 

στο θέμα των αμοιβών και λοιπών παροχών των Εκτελεστικών μελών της Διοίκησης 

διασφαλίζοντας ότι τα Εκτελεστικά μέλη της Διοίκησης λαμβάνουν αμοιβές και 

παροχές ανάλογες με τα καθήκοντα και τις ευθύνες τους, αφού αξιολογήσει την 

απόδοσή τους σε συνάρτηση με τους στόχους του εγκεκριμένου Προϋπολογισμού και 

τις κρατούσες συνθήκες του ανταγωνισμού. 

Επιτροπή Διαδοχής & Αναπλήρωσης Μελών Δ.Σ. 

Αναλόγως της αποστολής που καλείται να επιτελέσει, η Επιτροπή λειτουργεί διττά, 

δηλαδή είτε ως Επιτροπή Διαδοχής είτε ως Επιτροπή Αναπλήρωσης Μελών Δ.Σ. Ως 

Επιτροπή Διαδοχής αποτελείται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα 

Σύμβουλο, τους μη Εκτελεστικούς Αντιπροέδρους, τον Πρόεδρο της Επιτροπής 

Ελέγχου και τρία από τα αρχαιότερα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. πλην των 

ανωτέρω αναφερομένων. Συνεδριάζει ad hoc όταν συντρέξει περίπτωση για την 

επιλογή και εισήγηση στο Δ.Σ. αντικαταστατών για θέση Προέδρου ή Διευθύνοντος 

Συμβούλου. Ως Επιτροπή Αναπλήρωσης Μελών Δ.Σ. αποτελείται από τον Πρόεδρο 

Δ.Σ., τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου και τα δύο αρχαιότερα μη εκτελεστικά 

μέλη του Δ.Σ. Εκτελεστικός Γραμματέας της Επιτροπής είναι ο Γενικός Διευθυντής 

Εταιρικής Διοίκησης. Συγκαλείται εκτάκτως όταν συντρέξει περίπτωση για την 

επιλογή και εισήγηση στο Δ.Σ. αντικαταστατών για τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. 

Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου 

Ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς φροντίζει διαρκώς για την ανάπτυξη και συνεχή 

αναβάθμιση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου (Σ.Ε.Ε.), προκειμένου να 

προστατέψει τα περιουσιακά του στοιχεία και να διαφυλάξει τα συμφέροντα των 

μετόχων. Το Σ.Ε.Ε. αποτελεί ένα σύνολο ελεγκτικών μηχανισμών και διαδικασιών 

που καλύπτουν σε συνεχή βάση κάθε δραστηριότητα και συντελούν στην 

αποτελεσματική και ασφαλή λειτουργία της Τράπεζας. Το Σ.Ε.Ε. αποσκοπεί στην 

αποτελεσματική αντιμετώπιση και ελαχιστοποίηση των κινδύνων που αντιμετωπίζει 

η Τράπεζα. Υπεύθυνοι για την τήρηση του Σ.Ε.Ε. είναι οι: Επιτροπή Ελέγχου και 

Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου. 
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Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου 

Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου, η οποία υπάγεται στον Πρόεδρο του διοικητικού 

συμβουλίου της Τράπεζας, είναι ανεξάρτητη οργανωτική μονάδα, βρίσκεται σε 

διαρκή επαφή με την Επιτροπή Ελέγχου και έχει την ευθύνη εφαρμογής ενός 

σύγχρονου και αποτελεσματικού συστήματος εσωτερικού ελέγχου. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Τράπεζα εγκατέστησε και λειτουργεί από τις αρχές του 

2005 ηλεκτρονικό σύστημα αυτόματου εντοπισμού «ύποπτων συναλλαγών», το 

οποίο πέραν των κατ΄ελάχιστο οριζομένων από την Τράπεζα της Ελλάδος ως 

«συναλλαγών που πρέπει να εξετάζονται με ιδιαίτερη προσοχή», εξετάζει και 

αναφέρει ως πιθανές «ύποπτες συναλλαγές» και άλλες 40 περιπτώσεις, με σκοπό τη 

συμμόρφωση της Τράπεζας με τις ισχύουσες διατάξεις για την πρόληψη 

νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Τη Διεύθυνση 

Εσωτερικού Ελέγχου εποπτεύει ο Γενικός Επιθεωρητής, ο οποίος διορίζεται από το 

Δ.Σ., αναφέρεται στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του Ν. 

3016/2002/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης στην Επιτροπή Ελέγχου. 

Διαφάνεια και Επικοινωνία 

Ενημέρωση Επενδυτών 

Η ενημέρωση των επενδυτών γίνεται από την υπηρεσία Επενδυτικών Σχέσεων, η 

οποία έχει την ευθύνη να παρέχει σε ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές συστηματική 

και σύμμετρη πληροφόρηση για την πορεία της Τράπεζας και του Ομίλου Πειραιώς. 

Αναλυτικότερα, η ενημέρωση των επενδυτών γίνεται με: την απάντηση σε ημερήσια 

βάση ερωτημάτων των επενδυτών (κυρίως θεσμικών) σχετικά με τις εξελίξεις του 

Ομίλου, τη διοργάνωση εταιρικών παρουσιάσεων (roadshows) και προσωπικών 

συναντήσεων (one-onone meetings). Κατά το 2006 πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις 

με 374 θεσμικούς επενδυτές στην Ελλάδα και εξωτερικό είτε μέσω προσωπικών 

συναντήσεων στα γραφεία της Τράπεζας είτε μέσω roadshows που 

πραγματοποιήθηκαν σε Ευρώπη και Αμερική, τη συντήρηση του σχετικού τμήματος 

της ιστοσελίδας της Τράπεζας με οικονομικά στοιχεία, δελτία τύπου, αναλυτικές 

ανακοινώσεις αποτελεσμάτων και ό,τι άλλο κρίνεται ότι συμβάλλει στην πληρέστερη 

πληροφόρηση των επενδυτών. 

Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων 

Η Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων έχει την ευθύνη της άμεσης και σύμμετρης 

πληροφόρησης των μετόχων, καθώς και της εξυπηρέτησής τους σε θέματα άσκησης 

των δικαιωμάτων τους με βάση το νόμο και το καταστατικό της Τράπεζας. 
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Υπηρεσία Εταιρικών Ανακοινώσεων 

Την ευθύνη των εταιρικών ανακοινώσεων έχει η Υπηρεσία Εταιρικών 

Ανακοινώσεων, η οποία συγκροτήθηκε βάσει του Ν.3016/2002/2002 και της 

5/204/14.11.2000 απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και έχει την 

ευθύνη της συμμόρφωσης της Τράπεζας με το θεσμικό πλαίσιο της εν λόγω 

απόφασης. 

 

5.2.4.3.Αποτελέσματα εξέτασης βαθμού συμμόρφωσης με πρακτικές 

εταιρικής διακυβέρνησης 

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

 N. 3016/2002 ΕΛΛ.ΚΩΔ. ΔΙΕΘΝ.ΠΡΑΚΤ. 

 Νi % Νi % Νi % 

ΝΑΙ 13 92,85 17 80,95 11 36,66 

ΟΧΙ 0 0 3 14,28 11 36,66 

Δ.Ξ. 1 7,14 1 4,76 8 26,66 

 14 100,00 21 100,00 30 100,00 

 

Με βάση τα στοιχεία που εμφανίζει η Τράπεζα Πειραιώς στο ετήσιο δελτίο και τις 

οικονομικές καταστάσεις που δημοσιεύσει για το έτος 2006, αποδεικνύεται πως 

παρουσιάζει αρκετά υψηλά συμμόρφωσης στους ισχύοντες κώδικες περί εταιρικής 

διακυβέρνησης, και κυρίως σε αυτούς που αφορούν την ελληνική πραγματικότητα. 

Πιο συγκεκριμένα, ως προς τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και κώδικα, 

παρουσιάζει τα εξαιρετικά υψηλά ποσοστά του 92,85% και 80,95% αντίστοιχα, ενώ 

για τις διεθνείς πρακτικές το ποσοστό συμμόρφωσης μειώνεται στο 36,66%. (βλ. 

Παράρτημα, Πίνακας 7) 

 Μία πιο αναλυτική εξέταση των αποτελεσμάτων, αποδεικνύει ότι για τις διατάξεις 

που αφορούν τη σύνθεση, το βαθμό ανεξαρτησίας και την ανεξαρτησία των μελών 

του διοικητικού συμβουλίου η Τράπεζα εμφανίζει πλήρη συμμόρφωση με το νόμο 

3016/2002, γεγονός που δε φαίνεται πως ισχύει για την τήρηση του ελληνικού κώδικα 

και των διεθνών πρακτικών, αφού τα ποσοστά εδώ εμφανίζονται σημαντικά 

χαμηλότερα (25% και 38,88% αντίστοιχα). Το τελευταίο οφείλεται εν μέρει στο μη 

διαχωρισμό των ρόλων του  CEO και του Προέδρου και στο μεγάλο μέγεθος του 

διοικητικού συμβουλίου (16 μέλη) ως προς τις συστάσεις του ελληνικού κώδικα, και 
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στη μη ύπαρξη επαρκών ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών  και μεγάλη παραμονή 

του διευθύνοντος συμβούλου σε αντίθεση με όσα προτείνουν οι διεθνείς πρακτικές. 

Ως προς τις εταιρικές υπηρεσίες που αφορούν κυρίως την ύπαρξη και βαθμό 

ανεξαρτησίας των υποεπιτροπών του διοικητικού συμβουλίου, και την ύπαρξη 

διαφάνειας από την άλλη, η Τράπεζα εμφανίζει ποσοστά συμμόρφωσης άνω του 85% 

για τις πρακτικές της ελληνικής νομοθεσίας και του ελληνικού κώδικα. Αντίθετα 

εμφανίζει αρκετά μειωμένο βαθμό συμμόρφωσης (40%) με τις διεθνείς πρακτικές 

που αφορούν τους συγκεκριμένους τομείς. (βλ. Παράρτημα, Πίνακας 8) 

 

5.3.Διερεύνηση βαθμού συμμόρφωσης εταιριών δείγματος με το ύψος των 

γνωστοποιήσεων που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα – 

Μεθοδολογία 

 

Στο δεύτερο αυτό κομμάτι της ενότητας εξετάζεται σε ποιο βαθμό εφαρμόζεται, μέσω 

των ετήσιων δελτίων και καταστάσεων οι οποίες δημοσιεύονται από τις ελληνικές 

επιχειρήσεις, το σύνολο των γνωστοποιήσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις 

των διεθνών λογιστικών προτύπων. Πιο συγκεκριμένα, με βάση ένα σύνολο 

μεταβλητών και για κάθε μία από τις εταιρίες του δείγματος, εξετάζεται ο βαθμός 

συμμόρφωσής τους, όσον αφορά το κομμάτι των γνωστοποιήσεων, με τα εξής 

λογιστικά πρότυπα: 

 ΔΠΛ 14: Οικονομικές πληροφορίες κατά τομέα 

 ΔΛΠ 16: Ενσώματα πάγια 

 ΔΛΠ 19: Παροχές σε εργαζομένους – ΔΛΠ 26: Λογιστική και 

πληροφόρηση προγραμμάτων παροχών αποχώρησης από την υπηρεσία 

 ΔΛΠ 32: Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποίηση και παρουσίαση – 

ΔΛΠ 39: Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίμηση 

 ΔΛΠ 36: Μείωση της αξίας στοιχείων του ενεργητικού 

 ΔΛΠ 37: Προβλέψεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενες 

απαιτήσεις 

Κάθε μία από τις μεταβλητές που δημοσιεύονται από την εξεταζόμενη εταιρία 

κατατάσσεται στην κατηγορία ΝΑΙ, κάθε μία που δε δημοσιεύεται κατατάσσεται 

στην κατηγορία ΟΧΙ, ενώ οι μεταβλητές που αντιπροσωπεύουν γνωστοποιήσεις οι 

οποίες δεν αφορούν τη συγκεκριμένη εταιρία και δεν υπάρχει λόγος να περιέχονται 

στις καταστάσεις της σημειώνονται με «παύλα» (-). Να σημειωθεί ότι λόγω της 
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ύπαρξης της τελευταίας κατηγορίας, και εξαιτίας του γεγονότος ότι σε ορισμένες 

περιπτώσεις είναι δυσδιάκριτο το αν η εταιρία πραγματικά δεν υποχρεούται να 

προβεί σε συγκεκριμένες γνωστοποιήσεις ή σκοπίμως τις απαλείφει από τις 

καταστάσεις της, τα αποτελέσματα της εργασίας θα πρέπει να χαρακτηριστούν 

ενδεικτικά. 

 

5.3.1.Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 14: Οικονομικές Πληροφορίες κατά 

Τομέα(IAS 14: Segment Reporting) 

Κύριος σκοπός του προτύπου είναι να καθορίσει τις αρχές παροχής οικονομικών 

πληροφοριών και τις γνωστοποιήσεις κατά τομέα, που πρέπει να περιλαμβάνονται 

στις Επεξηγηματικές Σημειώσεις που συνοδεύουν τις οικονομικές καταστάσεις των 

επιχειρήσεων.  

 

Γνωστοποιήσεις για τον Πρωτεύοντα Τύπο Παρουσίασης των Τομέων  

Για κάθε παρουσιαζόμενο τομέα της επιχείρησης με βάση τον πρωτεύοντα τύπο 

παρουσίασης, η επιχείρηση πρέπει να γνωστοποιεί τα παρακάτω: 

1. Τα έσοδα του τομέα 

2. Διαχωρισμό των εσόδων σε έσοδα από πωλήσεις σε εξωτερικούς πελάτες και σε 

έσοδα από συναλλαγές με άλλους τομείς 

3. Το μικτό αποτέλεσμα του τομέα 

4. Διαχωρισμό συνεχιζόμενων από τις διακοπείσες δραστηριότητες 

5. Τη συνολική λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού του τομέα 

6. Τις υποχρεώσεις του τομέα 

7. Το συνολικό κόστος που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της χρήσης για την 

απόκτηση στοιχείων ενεργητικού του τομέα  

8. Το σύνολο των αποσβέσεων των ενσώματων και άυλων στοιχείων του 

ενεργητικού που περιλαμβάνεται στο αποτέλεσμα του τομέα 

9. Τα σημαντικά μη ταμειακά έξοδα κάθε παρουσιαζόμενου τομέα (εκτός των 

αποσβέσεων), τα οποία είχαν συμπεριληφθεί στα συνολικά έξοδα του τομέα και 

επομένως, είχαν επηρεάσει τα αποτελέσματά του 

10. Το συνολικό μερίδιο της επιχείρησης στο καθαρό κέρδος ή στη ζημία των 

συγγενών επιχειρήσεων, των κοινοπραξιών ή άλλων συμμετοχών, που 

παρακολουθούνται με τη Μέθοδο της Καθαρής Θέσης, εφόσον όλες οι εργασίες 

των επιχειρήσεων αυτών γίνονται ουσιαστικά μόνο με ένα τομέα, μαζί με τη 

συνολική επένδυση στις επιχειρήσεις αυτές 

11. Μία συμφωνία μεταξύ των πληροφοριών που γνωστοποιούνται για τους 

παρουσιαζόμενους τομείς και των συγκεντρωτικών πληροφοριών των 
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ενοποιημένων ή των ατομικών οικονομικών καταστάσεων της επιχείρησης 

 

Γνωστοποιήσεις για τον Δευτερεύοντα Τύπο Παρουσίασης των Τομέων 

Αν ο πρωτεύον τύπος παρουσίασης πληροφοριών κατά τομέα είναι ο επιχειρηματικός 

τομέας, τότε θα πρέπει να γνωστοποιηθούν για τον δευτερεύοντα γεωγραφικό τομέα, 

οι ακόλουθες πληροφορίες: 

12. Τα έσοδα του τομέα από τους εξωτερικούς πελάτες κατά γεωγραφική περιοχή, με 

βάση την τοποθεσία των πελατών, για κάθε γεωγραφικό τομέα του οποίου τα 

έσοδα από πωλήσεις σε εξωτερικούς πελάτες είναι μεγαλύτερα ή ίσα του 10% 

του συνόλου των εσόδων της επιχείρησης από πωλήσεις σε εξωτερικούς πελάτες  

13. Η συνολική λογιστική αξία των στοιχείων του ενεργητικού του τομέα, κατά 

γεωγραφική τοποθεσία των στοιχείων του ενεργητικού, για κάθε γεωγραφικό 

τομέα του οποίου τα στοιχεία του ενεργητικού είναι μεγαλύτερα ή ίσα του 10% 

του συνόλου των στοιχείων του ενεργητικού της επιχείρησης 

14. Το συνολικό κόστος αγοράς παγίων στοιχείων του ενεργητικού του τομέα, κατά 

γεωγραφική τοποθεσία των στοιχείων του ενεργητικού, για κάθε γεωγραφικό 

τομέα του οποίου τα στοιχεία του ενεργητικού είναι μεγαλύτερα ή ίσα του 10% 

του συνόλου των στοιχείων του ενεργητικού της επιχείρησης 

 

Στην περίπτωση που ο πρωτεύων τύπος παρουσίασης πληροφοριών κατά τομέα είναι 

ο γεωγραφικός τομέας, τότε θα πρέπει να γνωστοποιηθούν για κάθε επιχειρηματικό 

τομέα (ο οποίος είναι ο δευτερεύων τομέας), του οποίου τα έσοδα από πωλήσεις σε 

εξωτερικούς πελάτες είναι μεγαλύτερα ή ίσα του 10% των συνολικών εσόδων της 

επιχείρησης από πωλήσεις σε εξωτερικούς πελάτες ή του οποίου τα στοιχεία του 

ενεργητικού είναι μεγαλύτερα ή ίσα του 10% του συνόλου των στοιχείων του 

ενεργητικού όλων των τομέων, οι ακόλουθες κατά τομέα πληροφορίες: 

15. Τα έσοδα του τομέα από εξωτερικούς πελάτες 

16. Η συνολική λογιστική αξία των στοιχείων του ενεργητικού του τομέα 

17. Το συνολικό κόστος που δαπανήθηκε κατά τη διάρκεια της χρήσης για την 

απόκτηση παγίων στοιχείων του ενεργητικού 

 

Αν ο πρωτεύων τύπος μίας επιχείρησης για την παρουσίαση πληροφοριών κατά 

τομέα, είναι ο γεωγραφικός τομέας με βάση την τοποθεσία των στοιχείων του 

ενεργητικού και η τοποθεσία των πελατών είναι διαφορετική, τότε η επιχείρηση θα 

πρέπει να παρουσιάσει: 
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18. Τα έσοδα από πωλήσεις σε εξωτερικούς πελάτες, για κάθε γεωγραφικό τομέα ο 

οποίος έχει καθοριστεί με βάση την τοποθεσία των πελατών 

 

Αν, αντίστοιχα, ο πρωτεύων τύπος παρουσίασης πληροφοριών κατά τομέα, είναι ο 

γεωγραφικός τομέας με βάση την τοποθεσία των πελατών και η τοποθεσία των 

στοιχείων του ενεργητικού της επιχείρησης είναι διαφορετική, τότε η επιχείρηση θα 

πρέπει να παρουσιάσει για κάθε γεωγραφικό τομέα βασιζόμενο στα στοιχεία του 

ενεργητικού τα εξής: 

19. Τη συνολική λογιστική αξία των στοιχείων του ενεργητικού του τομέα κατά 

γεωγραφική περιοχή 

20. Το συνολικό κόστος που δαπανήθηκε κατά τη διάρκεια της χρήσης για την 

απόκτηση παγίων στοιχείων του τομέα κατά γεωγραφική περιοχή 

 

Λοιπές γνωστοποιήσεις 

21. Στην περίπτωση που ο επιχειρηματικός ή ο γεωγραφικός τομέας για τον οποίο 

αναφέρονται πληροφορίες στο Δ.Σ. ή στον CEO, δεν περιλαμβάνεται στους 

παρουσιαζόμενους τομείς επειδή το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων προέρχεται 

από πωλήσεις μεταξύ των τομέων, αλλά παρόλα αυτά οι πωλήσεις σε 

εξωτερικούς πελάτες είναι 10% ή και παραπάνω των συνολικών 

επιχειρηματικών εσόδων, η επιχείρηση θα πρέπει να γνωστοποιήσει αυτό 

 

Επίσης, θα πρέπει να γνωστοποιούνται και τα ποσά των εσόδων: 

22. Από πωλήσεις σε εξωτερικούς πελάτες 

23. Από εσωτερικές πωλήσεις σε άλλους τομείς της επιχείρησης 

 

Στην αποτίμηση και παρουσίαση των εσόδων κατά τομέα από συναλλαγές με άλλους 

τομείς της επιχείρησης θα πρέπει να γνωστοποιείται: 

24. Η βάση τιμολόγησης των συναλλαγών μεταξύ των τομέων, καθώς και κάθε 

αλλαγή σε αυτή.  

 

Πρέπει να γνωστοποιούνται επίσης: 

25. Οι μεταβολές στις λογιστικές πολιτικές που χρησιμοποιούνται για τους 

παρουσιαζόμενους τομείς 



 
99 

 

Σε περίπτωση που η επιχείρηση αλλάξει τους παρουσιαζόμενους τομείς της και δεν 

αναμορφώσει τις πληροφορίες των τομέων προηγούμενων χρήσεων στην καινούργια 

βάση, τότε για λόγους σύγκρισης η επιχείρηση θα πρέπει να γνωστοποιήσει: 

26. Στοιχεία ανά τομέα τόσο με την παλαιά όσο και με την καινούργια βάση 

 

Τέλος, η επιχείρηση πρέπει να γνωστοποιεί τόσο για τον πρωτεύοντα όσο και για τον 

δευτερεύοντα τύπο παρουσίασης: 

27. Τα είδη των προϊόντων και των υπηρεσιών που περιλαμβάνονται σε κάθε 

παρουσιαζόμενο επιχειρηματικό τομέα  

28. Τη σύνθεση κάθε παρουσιαζόμενου γεωγραφικού τομέα 

 

 

Βαθμός συμμόρφωσης εταιριών δείγματος με το ΔΠΛ 14 (βλ. Παράρτημα, 

Πίνακας 9) 

TITAN 83,23% 

ΙΝΤΡΑΚΟΜ HOLDINGS 83,33% 

ΑΛΛΑΤΙΝΗ ΑΕ 23,07% 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 72,47% 

 

 

5.3.2.Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 16: Ενσώματα πάγια (IAS 16: Property, 

Plant and Equipment) 

Κύριος σκοπός του προτύπου είναι να καθορίσει τον λογιστικό χειρισμό των 

ενσώματων παγίων και να χειριστεί θέματα όπως η αναγνώριση των ενσώματων 

παγίων, ο προσδιορισμός της λογιστικής τους αξίας, οι αποσβέσεις, και η μείωση της 

αξίας τους. Το πρότυπο καθορίζει, επίσης, και τις γνωστοποιήσεις που απαιτείται να 

γίνουν σχετικά με ενσώματα πάγια. Έτσι, οι Επεξηγηματικές Σημειώσεις που 

συνοδεύουν τις οικονομικές καταστάσεις πρέπει να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 

29. Τη βάση αποτίμησης της, προ αποσβέσεων, λογιστικής αξίας των παγίων 

30. Τις μεθόδους απόσβεσης 

31. Την ωφέλιμη ζωή των παγίων ή τους συντελεστές απόσβεσης που 

χρησιμοποιήθηκαν 

32. Την προ αποσβέσεων λογιστική αξία, καθώς και τη συσσωρευμένη απόσβεση 
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έναρξης και λήξης χρήσης 

33. Μία συμφωνία της λογιστικής αξίας έναρξης και λήξης χρήσης, η οποία να 

παρουσιάζει προσθήκες, διαθέσεις, αποκτήσεις μέσω επιχειρηματικών 

ενοποιήσεων, αυξήσεις ή μειώσεις κατά τη διάρκεια της χρήσης που 

προκύπτουν από αναπροσαρμογές, ζημίες λόγω μείωσης της αξίας που 

περιλαμβάνονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, αποσβέσεις, 

συναλλαγματικές διαφορές και άλλες μεταβολές 

34. Την ύπαρξη και τα ποσά περιορισμών στους τίτλους και στα ενσώματα πάγια, 

τα οποία φέρουν βάρη για την εξασφάλιση πιστωτών 

35. Το ποσό της αποζημίωσης από τρίτους για στοιχεία των ενσώματων παγίων, η 

αξία των οποίων είχε μειωθεί ή χαθεί ή τα πάγια είχαν εγκαταλειφτεί 

36. Το ποσό των εξόδων που πραγματοποιήθηκαν για τα ενσώματα πάγια στο 

στάδιο της κατασκευής 

37. Τα ποσά των συμβατικών δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί για την απόκτηση 

ενσώματων παγίων 

38. Τις  μεταβολές σε εκτιμήσεις σχετικά με την υπολειμματική αξία, τα εκτιμώμενα 

κόστη της αποσυναρμολόγησης, μετακίνησης ή αποκατάστασης των ενσώματων 

παγίων, την ωφέλιμη ζωή, τις μεθόδους απόσβεσης 

 

Όταν στοιχεία των ενσώματων παγίων εμφανίζονται με αναπροσαρμοσμένες αξίες, 

πρέπει να γνωστοποιούνται τα εξής:  

39. Η ημερομηνία από την οποία ισχύει η αναπροσαρμογή 

40. Η έκταση κατά την οποία η εύλογη αξία των παγίων στοιχείων προσδιορίστηκε 

άμεσα α) με αναφορά σε αξίες που υπάρχουν σε μια ενεργό αγορά ή β) με βάση 

πρόσφατες συναλλαγές στην αγορά που έλαβαν χώρα με αντικειμενικούς όρους 

ή γ) χρησιμοποιώντας άλλες τεχνικές αποτίμησης 

41. Η ανάθεση του προσδιορισμού της εύλογης αξίας των ενσώματων παγίων σε 

ανεξάρτητο εκτιμητή 

42. Οι μέθοδοι και οι σημαντικές παραδοχές που εφαρμόστηκαν στην εκτίμηση της 

εύλογης αξίας 

43. Για κάθε μία αναπροσαρμοσμένη κατηγορία των ενσώματων παγίων, λογιστική 

αξία όπως θα εμφανιζόταν στις οικονομικές καταστάσεις αν ακολουθούνταν το 

υπόδειγμα του κόστους 

44. Το αποθεματικό αναπροσαρμογής, με ένδειξη την κίνηση αυτών κατά τη 

διάρκεια της χρήσης, καθώς και κάθε περιορισμό στη διανομή του υπολοίπου 

τους στους μετόχους 
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Οι χρήστες των οικονομικών καταστάσεων μπορεί να βρίσκουν χρήσιμη και τη 

γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικών με: 

45. Τη λογιστική αξία των παγίων στοιχείων που βρίσκονται προσωρινά σε 

αδράνεια 

46. Την προ αποσβέσεων λογιστική αξία των ολοσχερών αποσβεσμένων παγίων 

στοιχείων που βρίσκονται ακόμη σε χρήση 

47. Τη λογιστική αξία των παγίων στοιχείων που έχουν αποσυρθεί από την 

εκμετάλλευση και βρίσκονται προς διάθεση 

48. Την εύλογη αξία των παγίων στοιχείων για τα οποία χρησιμοποιείται το 

υπόδειγμα του κόστους, όταν η εύλογη αξία διαφέρει ουσιωδώς από τη 

λογιστική αξία 

 

 

Βαθμός συμμόρφωσης εταιριών δείγματος με το ΔΠΛ 16 (βλ. Παράρτημα, 

Πίνακας 10) 

TITAN 31,57% 

ΙΝΤΡΑΚΟΜ HOLDINGS 31,57% 

ΑΛΛΑΤΙΝΗ ΑΕ 31,57% 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 31,57% 

 

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως όσον αφορά τις γνωστοποιήσεις σχετικά με τα 

ενσώματα πάγια, οι εταιρίες του δείγματος εμφανίζουν το ίδιο ποσοστό, το οποίο 

μάλιστα προκύπτει και μετά από συμφωνία μεταξύ των ιδίων μεταβλητών. Για 

παράδειγμα, όλες οι εταιρίες εμφανίζουν πληροφορίες σχετικά με τη βάση 

αποτίμησης, τις μεθόδους απόσβεσης ή την ωφέλιμη ζωή των ενσώματων παγίων 

τους. Από την άλλη, καμία δε δημοσιεύει πληροφορίες σχετικά με την αξία στοιχείων 

που βρίσκονται προσωρινά σε αδράνεια ή στοιχείων που έχουν αποσυρθεί από την 

εκμετάλλευση και βρίσκονται προς διάθεση. Η εξέταση των ετήσιων δελτίων ωστόσο 

δε δύναται να μας φέρει σε θέση να γνωρίζουμε αν υπάρχουν τέτοιου είδους πάγια σε 

κάθε μία από τις επιχειρήσεις που εξετάζονται και παρά το γεγονός αυτό, δε 

δημοσιεύονται πληροφορίες σχετικά με αυτά, ή αν απλώς οι επιχειρήσεις δεν έχουν 

τέτοιου είδους πάγια στη διάθεσή τους και συνεπώς δεν υπάρχει λόγος να προβούν 

και στις αντίστοιχες γνωστοποιήσεις. 
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5.3.3.Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 19: Παροχές σε εργαζομένους (IAS 19: 

Employee Benefits) 

Σκοπός του προτύπου είναι να καθορίσει τη λογιστική απεικόνιση και τις 

γνωστοποιήσεις που θα χρειαστεί να διενεργηθούν για τις παροχές από έναν εργοδότη 

στους εργαζομένους. Πιο συγκεκριμένα, για τα προγράμματα καθορισμένων 

εισφορών, θα πρέπει να γνωστοποιείται: 

49. Το ποσό της μισθοδοσίας  

50. Τις τυχόν εργοδοτικές εισφορές που έχουν αναγνωριστεί ως έξοδο  

 

Τα προγράμματα καθορισμένων παροχών, από την άλλη, απαιτούν λεπτομερείς 

γνωστοποιήσεις. Έτσι, οι πληροφορίες που θα πρέπει να παρέχονται  από μία 

επιχείρηση που έχει υιοθετήσει ένα τέτοιο πρόγραμμα είναι οι εξής: 

51. Μία γενική περιγραφή του προγράμματος  

52. Οι λογιστικές πολιτικές αναγνώρισης αναλογιστικών κερδών και ζημιών  

53. Μία συμφωνία μεταξύ των υπολοίπων έναρξης και λήξης της χρήσης, των 

στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων  

54. Το κόστος της τρέχουσας απασχόλησης  

55. Το χρηματοοικονομικό κόστος  

56. Τις εισφορές από τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα 

57. Τα αναλογιστικά κέρδη ή ζημίες 

58. Τυχόν συναλλαγματικές διαφορές 

59. Τις παροχές που καταβλήθηκαν 

60. Το κόστος προϋπηρεσίας  

61. Τυχόν διακανονισμούς και περικοπές 

62. Μία ανάλυση των υποχρεώσεων μεταξύ αυτών που προκύπτουν από 

προγράμματα που δεν καλύπτονται από επενδύσεις και αυτών που 

προκύπτουν από προγράμματα που καλύπτονται πλήρως ή μερικώς από 

επενδύσεις  

63. Μία συμφωνία, μεταξύ των υπολοίπων έναρξης και λήξης της χρήσης, της 

εύλογης αξίας των στοιχείων ενεργητικού του προγράμματος και τυχόν 

επιστροφών παροχών  

64. Μία συμφωνία μεταξύ της παρούσας αξίας της υποχρέωσης παροχών και 

της εύλογης αξίας των στοιχείων ενεργητικού του προγράμματος και των 

στοιχείων ενεργητικού ή των υποχρεώσεων, έτσι όπως θα εμφανιστούν 

στον Ισολογισμό  
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Η παραπάνω συμφωνία θα πρέπει να περιέχει τουλάχιστον τα ακόλουθα: 

65. Τα καθαρά αναλογιστικά κέρδη ή ζημίες που δεν αναγνωρίζονται στον 

Ισολογισμό  

66. Το κόστος προϋπηρεσίας που δεν αναγνωρίστηκε στον Ισολογισμό 

67. Οποιοδήποτε ποσό που δεν αναγνωρίζεται ως περιουσιακό στοιχείο του 

ενεργητικού 

68. Την εύλογη αξία οποιωνδήποτε δικαιωμάτων αποζημίωσης τα οποία 

αναγνωρίζονται ως στοιχεία του ενεργητικού 

69. Οποιοδήποτε άλλο ποσό που αναγνωρίζεται στον Ισολογισμό 

 

Θα πρέπει ακόμη να γνωστοποιούνται: 

70. Το συνολικό έξοδο που αναγνωρίστηκε στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων 

Χρήσης, κάθε ένα στοιχείο που τη συνθέτει, καθώς και σε ποια κονδύλια της 

Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης περιλαμβάνονται  

71. Το σύνολο των αναλογιστικών κερδών ή ζημιών που προέκυψαν και που 

αναγνωρίστηκαν στην Κατάσταση Αναγνωρισμένων Εσόδων ή Εξόδων (σε 

περίπτωση που έχουν αναγνωριστεί ποσά στη συγκεκριμένη κατάσταση 

γνωστοποιείται και το συσσωρευμένο ύψος αυτών) 

72. Ανάλυση των διαφόρων κατηγοριών επενδύσεων που περιλαμβάνονται στα 

στοιχεία του ενεργητικού του προγράμματος, και για κάθε σημαντική 

κατηγορία το ποσοστό που αυτή συμμετέχει στο σύνολο των στοιχείων του 

προγράμματος 

73. Η πραγματική απόδοση των στοιχείων του ενεργητικού του προγράμματος  

74. Οι βασικές αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν κατά την 

ημερομηνία κατάρτισης του ισολογισμού, συμπεριλαμβανομένων των 

προεξοφλητικών επιτοκίων, των αναμενόμενων αποδόσεων στοιχείων 

ενεργητικού, κ.α. Οι αναλογιστικές αυτές παραδοχές θα πρέπει να εμφανίζονται 

ως απόλυτα ποσοστά και όχι ως διαφορές ποσοστών 

75. Τα ποσά της τρέχουσας περιόδου καθώς και των προηγούμενων τεσσάρων 

περιόδων για τα ακόλουθα στοιχεία: 

α. την παρούσα αξία της καθορισμένης παροχής, την παρούσα αξία των 

στοιχείων του ενεργητικού, καθώς και το έλλειμμα ή το πλεόνασμα που 

προκύπτει από το πρόγραμμα 

β. τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το πρόγραμμα 

γ. τα στοιχεία του ενεργητικού που υπάρχουν στο πρόγραμμα 

δ. την εκτίμηση του εργοδότη τυχόν εισφορών που θα καταβληθούν κατά τη 

διάρκεια της περιόδου που αρχίζει μετά την ημερομηνία κατάρτισης του 

Ισολογισμού 
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Βαθμός συμμόρφωσης εταιριών δείγματος με το ΔΠΛ 19 (βλ. Παράρτημα, 

Πίνακας 11) 

TITAN 74,07% 

ΙΝΤΡΑΚΟΜ HOLDINGS 81,48% 

ΑΛΛΑΤΙΝΗ ΑΕ 37,03% 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 81,48% 

 

  

5.3.4.Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 32: Χρηματοοικονομικά μέσα: 

Γνωστοποίηση και Παρουσίαση (IAS 32: Financial Instruments: 

Disclosure and Presentation) 

Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 39: Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση 

και Αποτίμηση (IAS 39: Financial Instruments: Recognition and 

Measurement) 

Τα παραπάνω πρότυπα αναφέρονται στις λογιστικές πολιτικές αναγνώρισης, 

αποτίμησης και παρουσίασης των χρηματοοικονομικών μέσων στις οικονομικές 

καταστάσεις των επιχειρήσεων. Το ΔΛΠ 39 προσδιορίζει τις λογιστικές πολιτικές 

που πρέπει να ακολουθούνται για την αναγνώριση και αποτίμηση των 

χρηματοοικονομικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων, ενώ το ΔΛΠ 32 αποτελεί τον 

οδηγό για την παρουσίαση των χρηματοοικονομικών μέσων στις οικονομικές 

καταστάσεις, καθώς και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις που θα πρέπει να 

περιλαμβάνονται στις Επεξηγηματικές Σημειώσεις που συνοδεύουν τις οικονομικές 

καταστάσεις μίας επιχείρησης. Οι διατάξεις του Προτύπου αναφορικά με τις 

γνωστοποιήσεις, ισχύουν για διαχειριστικές χρήσεις που λήγουν μέχρι και την 

31/12/2006, οπότε και αντικαθίστανται από το ΔΠΧΠ 7: Χρηματοοικονομικά μέσα: 

Γνωστοποιήσεις (IFRS 7: Financial Instruments: Disclosures) 

Πολιτική Διαχείρισης Κινδύνων και Χρήση Πρακτικών Αντιστάθμισης 

Σε περίπτωση που υπάρχουν αντισταθμίσεις εύλογης αξίας ταμειακών ροών ή 

επενδύσεων σε επιχειρηματικές δραστηριότητες του εξωτερικού, θα πρέπει  να 

γίνονται οι ακόλουθες γνωστοποιήσεις: 

76. Μία γενική περιγραφή της αντιστάθμισης 

77. Μία περιγραφή του χρησιμοποιούμενου μέσου αντιστάθμισης και της εύλογης 



 
105 

 

αξίας του κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού 

78. Η φύση των κινδύνων που αντισταθμίζονται 

79. Για αντισταθμίσεις ταμειακών ροών, τις περιόδους που αναμένεται οι ροές αυτές 

να συμβούν, καθώς και την επίπτωση που αναμένεται να έχουν στα 

αποτελέσματα 

80. Μία περιγραφή των προβλεπόμενων συναλλαγών για τις οποίες είχε 

προγενέστερα εφαρμοστεί η λογιστική της αντιστάθμισης των ταμειακών ροών, 

αλλά δεν αναμένεται πλέον να συμβούν 

 

Στην περίπτωση που τα κέρδη ή οι ζημίες από μία αντιστάθμιση ταμειακών ροών 

έχουν αναγνωριστεί απευθείας στα ίδια κεφάλαια μέσω της Κατάστασης Μεταβολών 

των Ιδίων Κεφαλαίων, θα πρέπει να γνωστοποιούνται τα ακόλουθα: 

81. Το ποσό που αναγνωρίστηκε στα ίδια κεφάλαια  

82. Το ποσό που μεταφέρθηκε από τα ίδια κεφάλαια στα αποτελέσματα για την 

παρουσιαζόμενη περίοδο 

83. Το ποσό που μεταφέρθηκε από τα ίδια κεφάλαια στην αρχική αξία κτήσης ή στη 

λογιστική αξία ενός στοιχείου του ενεργητικού ή μίας υποχρέωσης, ως 

αποτέλεσμα μίας αντισταθμισμένης συναλλαγής 

 

Όροι, Προϋποθέσεις και Λογιστικές Πολιτικές Χρηματοοικονομικών Μέσων 

Για κάθε τύπο χρηματοοικονομικού στοιχείου του ενεργητικού, υποχρέωσης ή 

συμμετοχικού τίτλου η επιχείρηση θα πρέπει να γνωστοποιεί τα ακόλουθα στοιχεία: 

84. Πληροφορίες σχετικά με την έκταση και τη φύση των χρηματοοικονομικών 

μέσων, οι οποίες περιλαμβάνουν τους σημαντικούς όρους που ενδέχεται να 

επηρεάσουν το ποσό, το χρονοδιάγραμμα και την πιθανότητα μελλοντικών 

ταμειακών ροών 

85. Τις λογιστικές πολιτικές και μεθόδους που έχουν υιοθετηθεί για την αναγνώριση 

και τν αποτίμηση των στοιχείων αυτών 

86. Για κάθε κατηγορία χρηματοοικονομικού στοιχείου του ενεργητικού πρέπει να 

αναφέρεται αν η αναγνώριση των αγορών και πωλήσεων, γίνεται κατά την 

ημερομηνία της συναλλαγής ή κατά την ημερομηνία της τακτοποίησης 

 

Όταν τα κατεχόμενα ή εκδιδόμενα από μία επιχείρηση χρηματοοικονομικά μέσα, είτε 

μεμονωμένα είτε ως ομάδα, δημιουργούν μία πιθανολογούμενη σημαντική έκθεση σε 

χρηματοοικονομικούς κινδύνους, τότε στους γνωστοποιημένους όρους και υποθέσεις 

περιλαμβάνονται: 



 
106 

 

87. Το κύριο, δηλωμένο, ονομαστικό ή άλλο όμοιο ποσό, το οποίο για μερικά 

παράγωγα μέσα (όπως οι συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων) μπορεί να αποτελεί 

το ποσό (το τεκμαρτό ποσό) επί του οποίου βασίζονται οι μελλοντικές πληρωμές 

88. Η ημερομηνία λήξης, εκπνοής ή εκτέλεσης 

89. Τα δικαιώματα προαίρεσης πρόωρου διακανονισμού, οποιουδήποτε εκ των 

συμβαλλομένων μερών, συμπεριλαμβανομένης της περιόδου ή της ημερομηνίας  

κατά την οποία τα δικαιώματα μπορούν να ασκηθούν, καθώς και η τιμή ή το 

εύρος των τιμών άσκησης 

90. Τα δικαιώματα προαίρεσης οποιουδήποτε εκ των συμβαλλομένων μερών, για την 

μετατροπή του μέσου ή την ανταλλαγή του με ένα άλλο χρηματοοικονομικό 

μέσο ή άλλο στοιχείο του ενεργητικού ή υποχρέωση, περιλαμβανομένης της 

περιόδου ή της ημερομηνίας στην οποία τα δικαιώματα αυτά μπορούν να 

ασκηθούν, καθώς και τη σχέση (ή τις σχέσεις) μετατροπής ή ανταλλαγής 

91. Το ύψος και το χρονοδιάγραμμα των προγραμματισμένων μελλοντικών 

εισπράξεων ή πληρωμών του κεφαλαίου του μέσου, περιλαμβανομένων των 

εξοφλητικών δόσεων και τυχόν τοκοχρεολυσίων ή συναφών υποχρεώσεων  

92. Το ονομαστικό επιτόκιο ή ποσό του τόκου, μερίσματος ή άλλης περιοδικής 

απόδοσης του κεφαλαίου και το χρονοδιάγραμμα πληρωμών 

93. Οι εξασφαλίσεις ληφθείσες, στην περίπτωση χρηματοοικονομικού στοιχείου ή 

δοθείσες, στην περίπτωση χρηματοοικονομικής υποχρέωσης 

94. Στην περίπτωση χρηματοοικονομικού μέσου για το οποίο οι ταμειακές ροές 

εκφράζονται σε νόμισμα άλλο από το λειτουργικό νόμισμα της επιχείρησης, 

γνωστοποιείται το νόμισμα στο οποίο πρέπει να πραγματοποιηθούν οι εισπράξεις 

ή πληρωμές  

95. Στην περίπτωση ενός χρηματοοικονομικού μέσου που προβλέπει ανταλλαγή, οι 

ανωτέρω πληροφορίες παρατίθενται και για το μέσο που αποκτάται κατά την 

ανταλλαγή. 

96. Κάθε όρο ή σχετική ρήτρα του χρηματοοικονομικού μέσου, του οποίου η μη 

εκπλήρωση θα μετέβαλε σημαντικά τους λοιπούς όρους 

 

Πληροφορίες για την εύλογη αξία 

Σχετικά με τις διαδικασίες προσδιορισμού της εύλογης αξίας, οι επιχειρήσεις θα 

πρέπει να προβαίνουν στις ακόλουθες γνωστοποιήσεις: 

97. Τις χρηματοοικονομικές μεθόδους και παραδοχές για τον προσδιορισμό της 

εύλογης αξίας για τις σημαντικές κατηγορίες χρηματοοικονομικών στοιχείων 

του ενεργητικού και υποχρεώσεων 

98. Αν οι αξίες αυτές προκύπτουν άμεσα (στο σύνολό τους ή κατά ένα μέρος) από 

δημοσιευόμενες τιμές σε ενεργές αγορές (π.χ. τιμές μετοχών εισηγμένων 

επιχειρήσεων) ή αν εκτιμώνται με τη χρήση μεθόδων αποτίμησης 

99. Αν οι οικονομικές καταστάσεις περιέχουν αποτιμήσεις στην εύλογη αξία, οι 
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οποίες έγιναν με τη χρήση τεχνικών που βασίζονται σε υποθέσεις που δεν 

υποστηρίζονται από παρατηρούμενες αγοραίες τιμές. Σε μια τέτοια περίπτωση, 

θα πρέπει να γνωστοποιεί αν μία αλλαγή σε κάποια υπόθεση θα οδηγήσει σε 

σημαντικά διαφορετική αποτίμηση, καθώς και το εύρος όλων των 

εναλλακτικών υποθέσεων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

100. Το συνολικό ποσό από τις μεταβολές στην εύλογη αξία 

 

Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι 

Αναφορικά με τον κίνδυνο επιτοκίου, για κάθε κατηγορία χρηματοοικονομικών 

στοιχείων και υποχρεώσεων, η επιχείρηση θα παρέχει πληροφορίες σχετικά με την 

έκθεσή της, σε κίνδυνο επιτοκίου που περιλαμβάνουν: 

101. Τις συμβατικές ημερομηνίες αναπροσαρμογής της τιμής ή της λήξης, ανάλογα 

με το ποιες προηγούνται 

102. Τα πραγματικά επιτόκια όπου συντρέχει η παραπάνω περίπτωση 

 

Για τους πιστωτικούς κινδύνους, η επιχείρηση θα πρέπει να γνωστοποιεί, για κάθε 

κατηγορία χρηματοοικονομικών στοιχείων ή άλλων πιστωτικών ανοιγμάτων, 

πληροφορίες σχετικά με: 

103. Το αντιπροσωπευτικό μέγεθος της μέγιστης έκθεσής της σε πιστωτικό κίνδυνο 

κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η εύλογη 

αξία τυχόν εξασφαλίσεων, στην περίπτωση που οι αντισυμβαλλόμενοι 

αθετήσουν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από χρηματοοικονομικά μέσα 

104. Τις σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου 

 

Μεταβιβάσεις που δεν ικανοποιούν τα κριτήρια για διαγραφή 

Στην περίπτωση που μία επιχείρηση είτε συνεχίζει να αναγνωρίζει το στοιχείο που 

μεταβιβάστηκε, είτε αναγνωρίζει τμήμα αυτού κατά το μέρος της συνεχιζόμενης 

ανάμειξής της, θα πρέπει να γνωστοποιεί για κάθε κατηγορία χρηματοοικονομικού 

στοιχείου, τα ακόλουθα: 

105. Τη φύση των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού 

106. Τη φύση των κινδύνων και τα οφέλη της ιδιοκτησίας, στα οποία η επιχείρηση 

συνεχίζει να είναι εκτεθειμένη 

107. Όταν η επιχείρηση συνεχίζει να αναγνωρίζει όλα τα στοιχεία του ενεργητικού, 

πρέπει να γνωστοποιεί τη λογιστική αξία του στοιχείου του ενεργητικού, καθώς 

και της σχετικής υποχρέωσης 
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108. Όταν συνεχίζει να αναγνωρίζει στοιχείο του ενεργητικού, κατά την έκταση της 

συνεχιζόμενης ανάμειξής της, τότε θα πρέπει να γνωστοποιεί το συνολικό ποσό 

που συνεχίζει να αναγνωρίζει, καθώς και τη λογιστική αξία της υποχρέωσης 

 

Εξασφαλίσεις 

Στην περίπτωση που υπάρχουν ενεχυριασμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία του 

ενεργητικού για εξασφάλιση υποχρεώσεων ή ενδεχόμενων υποχρεώσεων, τότε θα 

πρέπει να γνωστοποιείται: 

109. Το ποσό για το οποίο υπάρχει ενέχυρο  

110. Οι σημαντικοί όροι που συνδέονται με τα στοιχεία αυτά 

 

Στην περίπτωση που η επιχείρηση έχει αποδεχτεί εγγυήσεις (ή ενέχυρο) που 

επιτρέπεται να πωληθούν ή να ενεχυριαστούν και δεν υπάρχει αθέτηση από τον 

οφειλέτη, τότε θα πρέπει να γνωστοποιείται: 

111. Η εύλογη αξία των εγγυήσεων αυτών 

112. Η εύλογη αξία κάθε εγγύησης που πωλήθηκε ή δόθηκε ως ενέχυρο, καθώς και 

αν υπάρχει υποχρέωση επιστροφής της 

113. Κάθε ουσιαστικός όρος και προϋπόθεση που σχετίζεται με τη χρήση αυτών των 

εγγυήσεων 

 

Χρηματοοικονομικά Στοιχεία του Ενεργητικού και Υποχρεώσεις στην Εύλογη Αξία 

Μέσω της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης 

Στην περίπτωση χρηματοοικονομικών στοιχείων και υποχρεώσεων σε εύλογες αξίες 

μέσω της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης, η επιχείρηση πρέπει να γνωστοποιεί 

την κατανομή των λογιστικών αξιών του χαρτοφυλακίου στα εξής στοιχεία: 

114. Χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού που κατέχονται για εμπορικούς 

σκοπούς 

115. Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που κατέχονται για εμπορικούς σκοπούς 

116. Χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού που εντάχθηκαν στην κατηγορία 

αυτή κατά την αρχική τους αναγνώριση 

117. Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που εντάχθηκαν στην κατηγορία αυτή κατά 

την αρχική τους αναγνώριση 
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118. Η επιχείρηση πρέπει να γνωστοποιεί ξεχωριστά τα καθαρά κέρδη ή τις καθαρές 

ζημίες επί των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού ή των 

χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων που έχουν προσδιοριστεί στην εύλογη αξία 

μέσω της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης 

 

Σε περίπτωση που στην κατηγορία των χρηματοοικονομικών στοιχείων στην εύλογη 

αξία μέσω της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης έχουν ενταχθεί απαιτήσεις και 

δάνεια, τότε πρέπει να γνωστοποιούνται και τα ακόλουθα: 

119. Η μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο 

120. Το ποσό κατά το οποίο κάθε σχετιζόμενο πιστωτικό παράγωγο ή παρόμοιο 

μέσο μετριάζει τη μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο 

121. Το ποσό της μεταβολής στην εύλογη αξία του δανείου ή της απαίτησης κατά τη 

διάρκεια της περιόδου και συνολικά, που οφείλεται σε μεταβολές του 

πιστωτικού κινδύνου 

122. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό του ανωτέρω ποσού 

123. Το ποσό της μεταβολής στην εύλογη αξία κάθε συσχετιζόμενου πιστωτικού 

παραγώγου ή παρόμοιου μέσου που έχει πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της 

περιόδου και συνολικά από τον προσδιορισμό του δανείου ή της απαίτησης 

 

Αναφορικά με τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που έχουν προσδιοριστεί ως 

χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις στην εύλογη αξία μέσω της Κατάστασης 

Αποτελεσμάτων Χρήσης, γνωστοποιούνται τα ακόλουθα: 

124. Το ποσό της μεταβολής στην εύλογη αξία της χρηματοοικονομικής υποχρέωσης 

κατά τη διάρκεια της περιόδου και συνολικά, που οφείλεται σε μεταβολές του 

πιστωτικού κινδύνου 

125. Τη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό του ανωτέρω ποσού 

126. Τη διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας της χρηματοοικονομικής υποχρέωσης 

και του ποσού που η επιχείρηση έχει συμβατική υποχρέωση να καταβάλλει στη 

λήξη, στον κάτοχο της υποχρέωσης 

 

Επαναταξινομήσεις 

127. Αν η επιχείρηση έχει επαναταξινομήσει ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο του 

ενεργητικού, το οποίο αρχικά αποτιμούνταν είτε στο κόστος είτε στο 

αναπόσβεστο κόστος, και τώρα το αποτιμά στην εύλογη αξία, τότε θα πρέπει να 

γνωστοποιεί τον λόγο για αυτή την αλλαγή 
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Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης και Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 

Η επιχείρηση θα πρέπει να γνωστοποιεί αν σημαντικά ποσά εσόδων ή εξόδων και 

κερδών ή ζημιών τα οποία προκύπτουν από την αποτίμηση χρηματοοικονομικών 

στοιχείων του ενεργητικού και υποχρεώσεων, περιλαμβάνονται στην Κατάσταση 

Αποτελεσμάτων Χρήσης ή στην Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων. Για τις 

περιπτώσεις αυτές, θα πρέπει να παρέχονται κατ’ ελάχιστο οι ακόλουθες 

πληροφορίες: 

128. Οι συνολικοί τόκοι έσοδα και έξοδα για χρηματοοικονομικά στοιχεία του 

ενεργητικού και χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις, που δεν αποτιμώνται στην 

εύλογη αξία μέσω της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης 

129. Για τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού, 

το ποσό των κερδών ή ζημιών που αναγνωρίστηκε απευθείας στα ίδια κεφάλαια 

κατά τη διάρκεια της περιόδου και το ποσό που μεταφέρθηκε από τα ίδια 

κεφάλαια, στα αποτελέσματα 

130. Το ποσό των τόκων – εσόδων που αναγνωρίστηκαν σε χρηματοοικονομικά 

στοιχεία του ενεργητικού 

 

Μειώσεις της αξίας χρηματοοικονομικών στοιχείων 

131. Για κάθε σημαντική κατηγορία χρηματοοικονομικών στοιχείων του 

ενεργητικού, η επιχείρηση θα πρέπει να γνωστοποιεί το ποσό των ζημιών λόγω 

μείωσης της αξίας που αναγνωρίστηκαν στα αποτελέσματα 

 

Ανεξόφλητα Χρέη και Αθετήσεις 

Σε ό,τι αφορά παραβιάσεις ρητρών και καθυστερήσεις (πληρωμών, κεφαλαίου, 

επιτοκίου, χρεολυτικού κεφαλαίου) κατά τη διάρκεια της χρήσης για δάνεια 

πληρωτέα που αναγνωρίζονται κατά την ημερομηνία του ισολογισμού, θα πρέπει να 

γνωστοποιούνται τα ακόλουθα: 

132. Οι λόγοι για τους οποίους υπάρχει καθυστέρηση πληρωμών 

133. Το ποσό που αναγνωρίστηκε κατά την ημερομηνία του ισολογισμού αναφορικά 

με τα δάνεια πληρωτέα, που αφορούν οι καθυστερήσεις πληρωμών 

134. Διακανονισμός πληρωμών, που έλαβε χώρα μετά την ημερομηνία του 

Ισολογισμού και πριν από την ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών 

καταστάσεων 
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Βαθμός συμμόρφωσης εταιριών δείγματος με το ΔΠΛ 32&39 (βλ. Παράρτημα, 

Πίνακας 12) 

TITAN 53,48% 

ΙΝΤΡΑΚΟΜ HOLDINGS 75,55% 

ΑΛΛΑΤΙΝΗ ΑΕ 45,45% 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 82,97% 

 

5.3.5.Διεθνές Λογιστικό Πρότυπα 36: Μείωση της αξίας στοιχείων του 

ενεργητικού (IAS 36: Impairment of assets) 

Το ΔΛΠ 36 εισάγει στην ελληνική επιχειρηματική και λογιστική πραγματικότητα την 

έννοια της «μείωσης της αξίας», η οποία μέχρι τη στιγμή της υιοθέτησης των ΔΠΧΠ 

ήταν παντελώς άγνωστη. 

Για κάθε κατηγορία στοιχείων του ενεργητικού η επιχείρηση θα πρέπει να 

περιλαμβάνει στις Επεξηγηματικές Σημειώσεις που συνοδεύουν τις οικονομικές 

καταστάσεις της τα ακόλουθα: 

135. Το ποσό της ζημιάς λόγω μείωσης της αξίας που έχει αναγνωριστεί στην 

Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης, καθώς και το σχετικό κονδύλι στο οποίο 

περιλαμβάνεται η παραπάνω ζημιά 

136. Το ποσό της αναστροφής της ζημιάς λόγω μείωσης της αξίας που 

αναγνωρίστηκε στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης, καθώς και το 

κονδύλι στο οποίο η αναστροφή αυτή περιλαμβάνεται  

137. Το ποσό της ζημιάς που έχει αναγνωριστεί στα ίδια κεφάλαια 

 

Εφόσον η επιχείρηση εφαρμόζει το Δ.Λ.Π. 14, θα πρέπει να γνωστοποιεί για κάθε 

πρωτεύοντα τομέα πληροφόρησης τα εξής: 

138. Το ποσό της ζημιάς λόγω μείωσης της αξίας που αναγνωρίστηκε στην 

Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης και στα ίδια κεφάλαια  

139. Το ποσό της αναστροφής της ζημιάς λόγω μείωσης της αξίας που 

αναγνωρίστηκε στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης και στα ίδια 

κεφάλαια 
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Αν η ζημία λόγω μείωσης της αξίας, ενός μεμονωμένου στοιχείου του ενεργητικού ή 

μιας Μονάδας Δημιουργίας Ταμειακών Ροών, που έχει αναγνωριστεί ή αναστραφεί 

είναι σημαντική, τότε θα πρέπει να γνωστοποιούνται: 

140. Τα γεγονότα και οι συνθήκες που οδήγησαν στην αναγνώριση της ζημιάς ή της 

αναστροφής της  

141. Το ποσό της ζημιάς ή της αναστροφής 

142. Για τα μεμονωμένα στοιχεία του ενεργητικού, η φύση του στοιχείου και ο 

τομέας για τον οποίο παρουσιάζεται πληροφόρηση, στον οποίο ανήκει το 

στοιχείο 

 

Σε ό,τι αφορά τις Μονάδες Δημιουργίας Ταμειακών Ροών θα πρέπει να 

γνωστοποιούνται: 

143 Μία περιγραφή των Μονάδων Δημιουργίας Ταμειακών Ροών  

144. Το ποσό της ζημιάς ή της αναστροφής της ζημιάς λόγω μείωσης της αξίας κατά 

Μονάδων Δημιουργίας Ταμειακών Ροών, και κατά τομέα για τον οποίο 

παρουσιάζεται πληροφόρηση 

145. Οποιαδήποτε αλλαγή στη σύνθεση των Μονάδων Δημιουργίας Ταμειακών 

Ροών σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, καθώς επίσης και το κριτήριο 

προσδιορισμού των Μ.Δ.Τ.Ρ. για την τρέχουσα και την προηγούμενη χρήση  

 

146. Αν το ανακτήσιμο ποσό είναι η εύλογη αξία μείον τα κόστη πώλησης ή η αξία 

χρήσης γνωστοποιείται η βάση καθορισμού τους 

 

147. Αν το ανακτήσιμο ποσό είναι η αξία χρήσης, γνωστοποιείται το προεξοφλητικό 

επιτόκιο που χρησιμοποιήθηκε κατά την τρέχουσα και την προηγούμενη 

επιμέτρηση 

 

Αν το ποσό της ζημιάς λόγω μείωσης της αξίας (ή αναστροφής της) είναι συνολικά 

σημαντικό και δεν έχουν γνωστοποιηθεί επιδράσεις στα μεμονωμένα στοιχεία 

ενεργητικού ή στις Μ.Δ.Τ.Ρ., τότε θα πρέπει να γνωστοποιούνται: 

148. Οι κύριες κατηγορίες των στοιχείων του ενεργητικού που επηρεάζονται 

149. Τα κύρια οικονομικά γεγονότα και συνθήκες που οδήγησαν στη μείωση της 

αξίας ή στην αναστροφή της 
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Βαθμός συμμόρφωσης εταιριών δείγματος με το ΔΠΛ 36 (βλ. Παράρτημα, 

Πίνακας 13) 

TITAN 70% 

ΙΝΤΡΑΚΟΜ HOLDINGS 100% 

ΑΛΛΑΤΙΝΗ  AE  --- 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 100% 

 

 

Για τη ΑΛΛΑΤΙΝΗ ΑΕ να σημειωθεί, πως ενώ στις καταστάσεις της κανονικά 

γίνεται αναφορά σε ξεχωριστή ενότητα στο ζήτημα της απαξίωσης της αξίας των 

περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας, στα αποτελέσματά της δεν εμφανίζονται ζημίες 

απομείωσης, αφήνοντας να εννοηθεί πως για τη συγκεκριμένη χρήση δεν υπήρχαν 

ενδείξεις μη ανάκτησης της λογιστικής αξίας των στοιχείων του ενεργητικού της. 

Ακόμη, στο δελτίο της εταιρίας δε υπάρχει καμία αναφορά σχετική με Μονάδες 

Δημιουργίας Ταμειακών Ροών.  

 

5.3.6.Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 37: Προβλέψεις, Ενδεχόμενες 

Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενες Απαιτήσεις (IAS 37: Provisions, Contingent 

Liabilities and Contingent Assets) 

Κύριος σκοπός του προτύπου είναι να εξασφαλίσει ότι εφαρμόζονται, όσο το δυνατόν 

ακριβέστερα, κριτήρια και βάσεις εκτίμησης προκειμένου να αναγνωριστεί, εκτιμηθεί 

και λογιστικοποιηθεί μία πρόβλεψη, μία ενδεχόμενη υποχρέωση και μία ενδεχόμενη 

απαίτηση. Το πρότυπο καθορίζει, επίσης, και τις γνωστοποιήσεις σχετικά με τις 

προβλέψεις που αναγνωρίζει μία επιχείρηση, οι οποίες θα πρέπει να περιλαμβάνονται 

στις Επεξηγηματικές Σημειώσεις που συνοδεύουν τις οικονομικές καταστάσεις της 

επιχείρησης.  

Σε κάθε κατηγορία πρόβλεψης στις Επεξηγηματικές Σημειώσεις κάθε εταιρίας θα 

πρέπει να περιλαμβάνονται: 

150. Η λογιστική αξία κατά την έναρξη και τη λήξη χρήσης 

151. Οι πρόσθετες προβλέψεις που διενεργήθηκαν στη χρήση, καθώς επίσης και 

τυχόν αυξήσεις σε υπάρχουσες προβλέψεις 

152. Τα ποσά που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της χρήσης 
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153. Τα αχρησιμοποίητα ποσά που αναστράφηκαν κατά τη διάρκεια της χρήσης 

154. Η αύξηση στο προεξοφλημένο ποσό που προκύπτει και κάθε μεταβολή στο 

επιτόκιο 

155. Μία σύντομη περιγραφή του είδους της υποχρέωσης 

156. Πότε αναμένεται ή ενδέχεται να πραγματοποιηθεί η εκροή οικονομικών οφελών 

157. Οι μεγαλύτερες παραδοχές που έγιναν σχετικά με μελλοντικά γεγονότα (όπου 

αυτό είναι αναγκαίο) 

158. Το ποσό της αναμενόμενης αποζημίωσης, δηλώνοντας το ποσό κάθε απαίτησης 

που έχει αναγνωριστεί για αυτή την αναμενόμενη αποζημίωση 

 

Για κάθε κατηγορία ενδεχόμενης υποχρέωσης κατά την ημερομηνία του 

Ισολογισμού, μία επιχείρηση πρέπει να γνωστοποιεί τα εξής (εκτός από τις 

περιπτώσεις που η εκροή πόρων είναι απομακρυσμένη): 

159. Μία περιγραφή της φύσης της ενδεχόμενης υποχρέωσης 

160 Εκτίμηση του οικονομικού αποτελέσματος της ενδεχόμενης υποχρέωσης 

161. Μία ένδειξη των αβεβαιοτήτων που αφορούν στο ποσό ή στο 

χρονοδιάγραμμα της εκροής 

162. Η πιθανότητα κάθε αποζημίωσης 

 

Όταν μία εισροή οικονομικών οφελών είναι πιθανή, τότε πρέπει να γνωστοποιείται: 

163. Μία σύντομη περιγραφή της φύσης των ενδεχόμενων απαιτήσεων κατά την 

ημερομηνία του Ισολογισμού 

 

Όπου είναι εφικτό θα πρέπει επίσης να γνωστοποιείται: 

164. Μία εκτίμηση της οικονομικής επίδρασης των ενδεχόμενων απαιτήσεων, 

με τη χρησιμοποίηση για την αποτίμησή τους, των αρχών που θέτονται για 

τις προβλέψεις 

 

Βαθμός συμμόρφωσης εταιριών δείγματος με το ΔΠΛ 37 (βλ. Παράρτημα, 

Πίνακας 14) 

TITAN 80% 

ΙΝΤΡΑΚΟΜ HOLDINGS 60% 

ΑΛΛΑΤΙΝΗ AE 26,66% 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 66,66% 
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5.4.Αποτελέσματα 

 

Συγκεντρωτικός Πίνακας: Σχέση μεταξύ βαθμού συμμόρφωσης με 

πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης και ύψους εταιρικών 

γνωστοποιήσεων 

 

 ΤΙΤΑΝ ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΛΛΑΤΙΝΗ ΑΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

Ν.3016 100% 78,57% 42,85% 92,85% 

Ελληνικός Κώδικας 85,71% 57,14% 57,14% 80,95% 

Διεθνείς Πρακτικές 36,66% 16,66% 16,66% 36,66% 

ΔΛΠ 14 83,23% 83,33% 23,07% 72,47% 

ΔΛΠ 16 31,57% 31,57% 31,57% 31,57% 

ΔΛΠ 19 74,07% 81,48% 37,03% 81,48% 

ΔΛΠ 32&39 53,48% 75,55% 45,55% 82,97% 

ΔΛΠ 36 70% 100% --------- 100% 

ΔΛΠ 37 80% 60% 26,66% 66,66% 

Σύνολο γνωστοποιήσεων που 

εξετάστηκαν 

61,83% 71,21% 35,51% 73,68% 

 

Με βάση τα συγκεντρωτικά στοιχεία, όπως αυτά καταγράφονται στον παραπάνω 

πίνακα, και όσον αφορά το βασικό ζητούμενο της παρούσας μελέτης, τη διερεύνηση 

δηλαδή της  ύπαρξης κάποιους είδους σχέσης μεταξύ των πρακτικών εταιρικής 

διακυβέρνησης που εφαρμόζει μία εταιρία και το ύψος των γνωστοποιήσεων στις 

οποίες προβαίνει, παρατηρούμε σε γενικές γραμμές, και παρά το γεγονός ότι αυτό δεν 

αποδεικνύεται απόλυτα, ότι τα αποτελέσματά της εργασίας συμβαδίζουν με αυτά της 

πλειοψηφίας των ερευνών που αναφέρθηκαν νωρίτερα, και οι οποίες καταλήγουν 

στην ύπαρξη μίας θετικής σχέσης μεταξύ των δύο εταιρικών παραγόντων.  

Πιο συγκεκριμένα, η εταιρία ΑΛΛΑΤΙΝΗ ΑΕ στο πρώτο κομμάτι της εξέτασης 

παρουσίασε τα πιο μικρά ποσοστά συμμόρφωσης, τόσο με τις ελληνικές όσο και με 

τις διεθνείς πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης, και μάλιστα σε αρκετά μεγάλο 

βαθμό μειωμένα σε σχέση με τις υπόλοιπες εταιρίες του δείγματος. Μετά τη δεύτερη 

εξέταση παρατηρείται ξεκάθαρα ότι η εταιρία παρουσιάζει και το μικρότερο ποσοστό 
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συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις γνωστοποίησης των διεθνών λογιστικών προτύπων, 

τόσο σε επίπεδο μεμονωμένων προτύπων όσο και στο σύνολο των γνωστοποιήσεων 

που διερευνήθηκαν, σημειώνοντας επίσης μεγάλη διαφορά σε σχέση με τις υπόλοιπες 

εταιρίες. Όσον αφορά τα αποτελέσματα που προκύπτουν για τις τελευταίες, αυτά δεν 

παρουσιάζονται το ίδιο ξεκάθαρα, από τη στιγμή που τα ποσοστά που παρουσιάζουν 

είναι αρκετά κοντινά μεταξύ τους. Η εταιρία ΤΙΤΑΝ για παράδειγμα, παρά το 

γεγονός ότι εμφανίζει το υψηλότερο ποσοστό συμμόρφωσης, τόσο με ελληνικές όσο 

και με διεθνείς πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης, σημειώνει μικρότερο ύψος 

γνωστοποιήσεων σε σχέση με την Τράπεζα Πειραιώς, η οποία μπορεί να εμφανίζει 

επίσης υψηλά ποσοστά συμμόρφωσης με πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης, όχι 

όμως στο επίπεδο της πρώτης. Η Τράπεζα Πειραιώς ωστόσο, η οποία εμφανίζει και 

το υψηλότερο ύψος γνωστοποιήσεων του δείγματος, πιθανότατα οφείλει το γεγονός 

αυτό στο ύφος των δραστηριοτήτων της, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το ύψος 

των μεταβλητών που αφορούν γνωστοποιήσεις σχετικές με χρηματοοικονομικά μέσα 

καλύπτουν και το μεγαλύτερο ποσοστό επί του συνόλου των μεταβλητών που 

εξετάστηκαν. Όσο για την ΙΝΤΡΑΚΟΜ παρά το γεγονός ότι εμφανίζεται τρίτη σε 

επίπεδο συμμόρφωσης με τις εξεταζόμενες πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης, 

χωρίς τα ποσοστά της να είναι ιδιαίτερα χαμηλά, εμφανίζει εξαιρετικά υψηλό ύψος 

γνωστοποιήσεων, ερχόμενη συνολικά δεύτερη μετά την Τράπεζα Πειραιώς, και 

κυρίως για το πρότυπο 14 που αφορά την παροχή οικονομικών πληροφοριών κατά 

τομέα, γεγονός που οφείλεται στη μεγάλη γεωγραφική διασπορά αλλά και στην 

ποικιλία των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της. 

Συμπερασματικά, παρά το μικρό μέγεθος του δείγματος σε συνδυασμό με τους 

περιορισμούς που αναφέρθηκαν νωρίτερα, και οι οποίοι καθιστούν τα αποτελέσματα 

της μελέτης ενδεικτικά, τα παραπάνω στοιχεία, και ιδιαίτερα αυτά που αφορούν την 

εταιρία ΑΛΛΑΤΙΝΗ ΑΕ αποτελούν σημαντική ένδειξη της ύπαρξης θετικής σχέσης 

μεταξύ των εφαρμοζόμενων πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης και του ύψους των 

εταιρικών γνωστοποιήσεων, και κατά συνέπεια της ποιότητας των καταστάσεων τις 

οποίες θέτουν οι επιχειρήσεις στη διάθεση του κοινού. 
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Επίλογος 

 

Εδώ και περίπου μία δεκαετία, η συμμόρφωση με τις επιταγές της εταιρικής 

Διακυβέρνησης έχει αναδειχτεί σε κυρίαρχο θέμα ευθύνης όλων των φορέων της 

αγοράς και έχει δρομολογήσει την προσπάθεια εκσυγχρονισμού των συστημάτων 

εταιρικής διακυβέρνησης τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.  

Για την επίτευξη ικανοποιητικού επιπέδου ανάπτυξης, οι επιχειρήσεις καλούνται όχι 

μόνο να εφαρμόσουν τις σχετικές διατάξεις υποχρεωτικού περιεχομένου αλλά και να 

στραφούν προς την οικειοθελή υιοθέτηση ουσιαστικής εταιρικής διακυβέρνησης αντί 

της αναγκαστικής συμμόρφωσης.  

Προς την κατεύθυνση αυτή, οι Ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, 

ακολουθούν την προσέγγιση συμμόρφωση ή εξήγηση (“comply or explain”), που 

προτείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία δίνει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα της 

επιλογής μεταξύ συμμόρφωσης με τις σχετικές συστάσεις εταιρικής διακυβέρνησης ή 

της αιτιολόγησης οποιασδήποτε απόκλισης από αυτές. Ο βασικός στόχος είναι η 

εξασφάλιση ποιότητας στη συμμόρφωση, ήτοι η εξασφάλιση συμμόρφωσης ως προς 

το πνεύμα και όχι μόνο ως προς το γράμμα των αρχών εταιρικής διακυβέρνησης. 

Όπως αποδεικνύουν τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας, σε συνδυασμό με 

αυτά της πλειοψηφίας των ερευνών που έχουν διεξαχθεί ανά τον κόσμο για το 

συγκεκριμένο θέμα, βασική παράμετρος που σχετίζεται άμεσα με το επίπεδο 

εταιρικής διακυβέρνησης αποτελεί το σύνολο των γνωστοποιήσεων, και κατά 

συνέπεια η ποιότητα των καταστάσεων οι οποίες δημοσιεύονται από την εκάστοτε 

επιχείρηση. Το πλαίσιο της εταιρικής διακυβέρνησης θα πρέπει να διασφαλίζει ότι 

έγκαιρη και ακριβής δημοσιοποίηση πραγματοποιείται για όλα τα ουσιαστικά θέματα 

που αφορούν την επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένων της οικονομικής κατάστασης, 

απόδοσης και διακυβέρνησή της. Η τελευταία, αποτελεί θεμέλιο για την καλλιέργεια 

ενός αποτελεσματικού δίαυλου επικοινωνίας της επιχείρησης, τόσο με τους ήδη, όσο 

και με τους δυνητικούς μετόχους της. 
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Παράρτημα 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΤΙΤΑΝ (1=ΝΑΙ, 0=ΌΧΙ) 

1. 1 18. 1 35. 1 52. 0 

2. 1 19. 0 36. 1 53. Δ.Ξ. 

3. 10 20. 15 37. 1 54. 0 

4. 1 21. 0 38. 1 55. Δ.Ξ. 

5. 7 22. 1 39. 0 56. 1 

6. 1 23. 1 40. 0 57. 1 

7. 1 24. 1 41. 1 58. Δ.Ξ. 

8. 1 25. 1 42. 1 59. 0 

9. 1 26. 1 43. 1 60. Δ.Ξ. 

10. 1 27. 1 44. 1 61. Δ.Ξ. 

11. 1 28. 1 45. 1 62. 0 

12. 1 29. 1 46. 1 63. 0 

13. 1 30. 1 47. 1 64. 0 

14. 1 31. 1 48. 0 65. 1 

15. 1 32. 1 49. Δ.Ξ. 66. Δ.Ξ. 

16. 1 33. 1 50. Δ.Ξ. 67. 0 

17. 1 34. 0 51. 0 68. 1 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΤΙΤΑΝ 

 N.3016/2002 ΕΛΛ.ΚΩΔ. ΔΙΕΘΝ.ΠΡΑΚΤ. 

νi % νi % νi % 

Διοικητικό 

Συμβούλιο 

ΝΑΙ 5 100 2 50 8 44,44 

ΟΧΙ 0 0 2 50 6 33,33 

Δ.Ξ. 0 0 0 0 4 22,22 

Σύνολο 5 100,00 4 100,00 18 100,00 

 

Εταιρικές 

Υπηρεσίες 

ΝΑΙ 8 100 6 100 1 33,33 

ΟΧΙ 0 0 0 0 1 33,33 

Δ.Ξ. 0 0 0 0 1 33,33 

Σύνολο 8 100,00 6 100,00 3 100,00 

 

Γνωστοποιήσεις 

& 

Διαφάνεια 

ΝΑΙ 1 100 8 88,88 2 40 

ΟΧΙ 0 0 1 11,11 2 40 

Δ.Ξ. 0 0 0 0 1 20 

Σύνολο 1 100,00 9 100,00 5 100,00 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΙΝΤΡΑΚΟΜ HOLDINGS (1=ΝΑΙ, 0=ΌΧΙ) 

1. 1 18. 0 35. 1 52. 0 

2. 1 19. 1 36. 1 53. Δ.Ξ. 

3. 3 20. 9 37. 1 54. 0 

4. 1 21. 1 38. 1 55. 0 

5. 2 22. 0 39. 0 56. Δ.Ξ. 

6. 1 23. 0 40. 0 57. 1 

7. 1 24. 1 41. 0 58. Δ.Ξ. 

8. 1 25. 1 42. 1 59. 0 

9. 1 26. Δ.Ξ. 43. Δ.Ξ. 60. Δ.Ξ. 

10. Δ.Ξ. 27. Δ.Ξ. 44. 0 61. Δ.Ξ. 

11. Δ.Ξ. 28. Δ.Ξ. 45. 0 62. 1 

12. 1 29. 1 46. 0 63. 0 

13. 1 30. 0 47. 0 64. 0 

14. 1 31. 1 48. 0 65. 1 

15. 1 32. 1 49. Δ.Ξ. 66. Δ.Ξ. 

16. 0 33. 1 50. 1 67. 0 

17. 0 34. 1 51. 0 68. Δ.Ξ. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4:ΙΝΤΡΑΚΟΜ HOLDINGS 

 N.3016/2002 ΕΛΛ.ΚΩΔ. ΔΙΕΘΝ.ΠΡΑΚΤ. 

νi % νi % νi % 

Διοικητικό 

Συμβούλιο 

ΝΑΙ 5 100 2 50 2 11,11 

ΟΧΙ 0 0 2 50 12 66,66 

Δ.Ξ. 0 0 0 0 4 22,22 

Σύνολο 5 100,00 4 100,00 18 100,00 

 

Εταιρικές 

Υπηρεσίες 

ΝΑΙ 6 75 2 33,33 1 33,33 

ΟΧΙ 0 0 2 33,33 0 0 

Δ.Ξ. 2 25 2 33,33 2 66,66 

Σύνολο 8 100,00 6 100,00 3 100,00 

 

Γνωστοποιήσεις 

& 

Διαφάνεια 

ΝΑΙ 0 0 7 77,77 1 20 

ΟΧΙ 1 100 2 22,22 2 40 

Δ.Ξ. 0 0 0 0 2 40 

Σύνολο 1 100,00 9 100,00 5 100,00 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5: ΑΛΛΑΤΙΝΗ Α.Ε. (1=ΝΑΙ, 0=ΌΧΙ) 

1. 1 18. 1 35. 0 52. Δ.Ξ. 

2. 1 19. 1 36. 1 53. Δ.Ξ. 

3. 4 20. 7 37. 1 54. 0 

4. 1 21. 0 38. 0 55. 1 

5. 2 22. 0 39. 0 56. Δ.Ξ. 

6. 1 23. 0 40. 0 57. 0 

7. 1 24. 1 41. 1 58. Δ.Ξ. 

8. Δ.Ξ. 25. 1 42. Δ.Ξ. 59. 1 

9. Δ.Ξ. 26. Δ.Ξ. 43. Δ.Ξ. 60. Δ.Ξ. 

10. Δ.Ξ. 27. Δ.Ξ. 44. Δ.Ξ. 61. Δ.Ξ. 

11. Δ.Ξ. 28. 1 45. Δ.Ξ. 62. 1 

12. Δ.Ξ. 29. 1 46. Δ.Ξ. 63. Δ.Ξ. 

13. 1 30. 0 47. Δ.Ξ. 64. 0 

14. 0 31. 1 48. 0 65. 1 

15. 0 32. 0 49. Δ.Ξ. 66. Δ.Ξ. 

16. 0 33. 1 50. Δ.Ξ. 67. 0 

17. 1 34. 1 51. 0 68. Δ.Ξ. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6: ΑΛΛΑΤΙΝΗ ΑΕ 

 N.3016/2002 ΕΛΛ.ΚΩΔ. ΔΙΕΘΝ.ΠΡΑΚΤ. 

νi % νi % νi % 

Διοικητικό 

Συμβούλιο 

ΝΑΙ 5 100 3 75 2 11,11 

ΟΧΙ 0 0 1 25 5 27,77 

Δ.Ξ. 0 0 0 0 11 61,11 

Σύνολο 5 100,00 4 100,00 18 100,00 

 

Εταιρικές 

Υπηρεσίες 

ΝΑΙ 1 12,5 2 33,33 1 33,33 

ΟΧΙ 2 25 2 33,33 0 0 

Δ.Ξ. 5 62,5 2 33,33 2 66,66 

Σύνολο 8 100,00 6 100,00 3 100,00 

 

Γνωστοποιήσεις 

& 

Διαφάνεια 

ΝΑΙ 0 0 5 55,55 1 20 

ΟΧΙ 1 100 4 44,44 2 40 

Δ.Ξ. 0 0 0 0 2 40 

Σύνολο 1 100,00 9 100,00 5 100,00 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (1=ΝΑΙ, 0=ΌΧΙ) 

1. 1 18. 1 35. 1 52. 0 

2. 1 19. 0 36. 1 53. Δ.Ξ. 

3. 10 20. 16 37. 1 54. 0 

4. 1 21. Δ.Ξ. 38. 1 55. 1 

5. 3 22. 1 39. 0 56. Δ.Ξ. 

6. 1 23. 1 40. 0 57. 1 

7. 1 24. 1 41. 1 58. Δ.Ξ. 

8. 1 25. 1 42. 1 59. 0 

9. 1 26. 1 43. 1 60. Δ.Ξ. 

10. 1 27. 1 44. 0 61. Δ.Ξ. 

11. Δ.Ξ. 28. 1 45. 1 62. 1 

12. 1 29. 1 46. Δ.Ξ. 63. 0 

13. 1 30. 0 47. 0 64. 1 

14. 1 31. 1 48. 1 65. 1 

15. 1 32.. 1 49. 1 66. 0 

16. 1 33. 1 50. Δ.Ξ. 67. 0 

17. 0 34. 1 51. 0 68. Δ.Ξ. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 8: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

 N.3016/2002 ΕΛΛ.ΚΩΔ. ΔΙΕΘΝ.ΠΡΑΚΤ. 

νi % νi % νi % 

Διοικητικό 

Συμβούλιο 

ΝΑΙ 5 100 1 25 7 38,88 

ΟΧΙ 0 0 2 50 7 38,88 

Δ.Ξ. 0 0 1 25 4 22,22 

Σύνολο 5 100,00 4 100,00 18 100,00 

 

Εταιρικές 

Υπηρεσίες 

ΝΑΙ 7 87,5 6 100 1 33,33 

ΟΧΙ 0 0 0 0 1 33,33 

Δ.Ξ. 1 12,5 0 0 1 33,33 

Σύνολο 8 100,00 6 100,00 3 100,00 

 

Γνωστοποιήσεις 

& 

Διαφάνεια 

ΝΑΙ 1 100 8 88,88 2 40 

ΟΧΙ 0 0 1 11,11 2 40 

Δ.Ξ. 0 0 0 0 1 20 

Σύνολο 1 100,00 9 100,00 5 100,00 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 9: ΔΛΠ 14( 1=ΝΑΙ, 0=ΌΧΙ) 

 ΤΙΤΑΝ ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΛΛΑΤΙΝΗ AE ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

1. 1 1 1 1 

2. 1 0 0 0 

3. 1 1 1 1 

4. - 1 - - 

5. 1 1 0 1 

6. 1 1 0 1 

7. 1 1 0 1 

8. 1 1 0 1 

9. 1 1 0 1 

10. 1 1 0 0 

11. 1 1 0 1 

12. - 1 - 1 

13. - 1 - 1 

14. - 1 - 1 

15. 1 - - - 

16. 1 - - - 

17. 1 - - - 

18. - - - - 

19. - - - - 

20. - - - - 

21. - - - - 

22. - - - - 

23. - - - - 

24. 0 0 0 0 

25. 0 0 0 0 

26. - - - - 

27. 1 1 1 1 

28. 1 1 - 1 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 10: ΔΠΛ 16 (1=ΝΑΙ, 0=ΌΧΙ) 

 ΤΙΤΑΝ ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΛΛΑΤΙΝΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

29. 1 1 1 1 

30. 1 1 1 1 

31. 1 1 1 1 

32. 1 1 1 1 

33. 1 1 1 1 

34. 0 0 0 0 
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35. 0 0 0 0 

36. 1 1 1 1 

37. 0 0 0 0 

38. - - - - 

39. 0 0 0 0 

40. 0 0 0 0 

41. 0 0 0 0 

42. 0 0 0 0 

43. 0 0 0 0 

44. 0 0 0 0 

45. 0 0 0 0 

46. 0 0 0 0 

47. 0 0 0 0 

48. 0 0 0 0 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 11: ΔΛΠ 19 (1=ΝΑΙ, 0=ΌΧΙ) 

 ΤΙΤΑΝ ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΛΛΑΤΙΝΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

49. 1 1 1 1 

50. 1 1 0 1 

51. 1 1 1 1 

52. 1 1 1 1 

53. 1 1 1 1 

54. 1 1 1 1 

55. 1 1 1 1 

56. 0 1 0 1 

57. 1 1 1 1 

58. 1 1 0 0 

59. 1 1 0 1 

60. 0 1 0 1 

61. 1 1 0 1 

62. 0 1 0 1 

63. 0 0 0 0 

64. 1 1 0 1 

65. 1 1 0 1 

66. 0 1 0 1 

67. 1 1 0 1 

68. 1 0 0 1 

69. 1 1 0 1 

70. 1 1 1 1 
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71. 1 1 1 1 

72. 0 0 0 0 

73. 1 0 0 0 

74. 1 1 1 1 

75. 0 0 0 0 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 12: ΔΠΛ 32&39 (1=ΝΑΙ, 0=ΌΧΙ) 

 

ΤΙΤΑΝ ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΛΛΑΤΙΝΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

76 1 1 1 1 

77 1 1 0 1 

78 1 1 1 1 

79 1 1 0 1 

80 - - - - 

81 1 1 1 1 

82 1 1 1 1 

83 1 1 0 1 

84 1 1 0 1 

85 1 1 1 1 

86 1 1 1 1 

87 1 1 0 1 

88 0 1 0 1 

89 1 1 - 1 

90 - - - - 

91 0 0 0 1 

92 0 1 0 1 

93 0 0 0 0 

94 1 1 - 1 

95 0 1 - 1 

96 0 0 0 0 

97 1 1 1 1 

98 1 1 1 1 

99 0 0 0 1 

100 1 1 1 1 

101 0 1 0 1 

102 0 1 0 1 

103 0 1 - 0 

104 0 1 - 0 

105 - - - - 

106 - - - - 
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107 - - - - 

108 - - - - 

109 - - - - 

110 - - - 1 

111 - - - 0 

112 - - - - 

113 - 1 - 1 

114 0 1 0 1 

115 0 1 0 1 

116 0 1 0 1 

117 0 1 0 1 

118 1 1 1 1 

119 0 1 - 0 

120 0 0 - 0 

121 0 0 - 1 

122 0 0 - 1 

123 0 0 - 0 

124 1 0 1 1 

125 1 0 1 1 

126 1 0 0 1 

127 - - - - 

128 1 1 1 1 

129 1 1 1 1 

130 1 1 1 1 

131 - 1 - 1 

132 - - - - 

133 - - - - 

134 - - - - 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 13: ΔΠΛ 36 (1=ΝΑΙ, 0=ΌΧΙ) 

 ΤΙΤΑΝ ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΛΛΑΤΙΝΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

135. 1 1 - 1 

136. - 1 - - 

137. - - - - 

138. 1 1 - 1 

139. - - - - 

140. 0 1 - 1 

141. 1 1 - 1 

142. 1 1 - 1 
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143. 1 1 - - 

144. 1 1 - - 

145. - - - - 

146. - - - - 

147. 1 - - 1 

148. 0 - - 1 

149. 0 - - 1 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 14: ΔΛΠ 37(1=ΝΑΙ, 0=ΌΧΙ) 

 ΤΙΤΑΝ ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΛΛΑΤΙΝΗ ΑΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

150. 1 1 1 1 

151. 1 1 0 1 

152. 1 1 0 1 

153. 1 1 0 1 

154. 0 0 0 0 

155. 1 1 0 1 

156. 1 0 0 0 

157. 1 1 1 1 

158. 1 1 0 1 

159. 1 1 1 1 

160. 1 1 1 1 

161. 1 0 0 1 

162. 0 0 0 0 

163. 1 0 0 0 

164. 0 0 0 0 
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