
 
 
Έκθεση Αποδοχών έτους 2021 του Διοικητικού Συμβούλιου της ανώνυμης Εταιρίας με την 
επωνυμία «AS ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε.», σύμφωνα με το 
άρθρο 112 του Νόμου 4548/2018 
 
Η παρούσα Έκθεση συντάσσεται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018. Περιλαμβάνει 
ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. κατά την 
χρήση 1.1.2021 έως 31.12.2021, με βάση τον Νόμο, την Πολιτική Αποδοχών που έχει υιοθετήσει η 
Εταιρία, και τις αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων της.  
Η Έκθεση Αποδοχών έχει ελεγχθεί από τον Ορκωτό Ελεγκτή όσον αφορά την πληρότητά της και 
υποβάλλεται προς συζήτηση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας του έτους 2022, η 
οποία, σύμφωνα με το δημοσιευμένο Ημερολόγιο, θα λάβει χώρα στις 2 Ιουνίου 2022.  
Η Έκθεση Αποδοχών είναι διαθέσιμη στην εταιρική ιστοσελίδα (https://ir.ascompany.gr/el/home/) 
για χρονικό διάστημα δέκα ετών από τη Γενική Συνέλευση όπως ορίζει ο ν.4548/2018. 
Αναφορικά με την εφαρμοζόμενη Πολιτική Αποδοχών: Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 
Εταιρίας, στις 18 Δεκεμβρίου 2019, ενέκρινε την Πολιτική Αμοιβών της Εταιρίας, σύμφωνα με τα άρθρα 
110 και 111 του ν. 4548/2018. Από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας στις 26 
Νοεμβρίου 2021, εγκρίθηκε η 1η Αναθεώρηση της Πολιτικής Αποδοχών, σε συμμόρφωση και προς τις 
διατάξεις του ν. 4706/2020. Ως εκ τούτου, οι αποδοχές της χρήσης 2021 καταβλήθηκαν με βάση την 
αρχική Πολιτική Αποδοχών, που είχε εγκριθεί στις 18 Δεκεμβρίου 2019.  
Η Πολιτική Αποδοχών εφαρμόζεται στις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, 
συμπεριλαμβανομένης της Γενικής Διευθύντριας και του τυχόν αναπληρωτή της. Κάθε αναφορά στην 
παρούσα έκθεση στην έννοια του «στελέχους» αφορά στα ως άνω πρόσωπα.  
Σκοπός της Πολιτικής Αποδοχών είναι να διασφαλίσει ότι η Εταιρία αμείβει τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου με γνώμονα τη στρατηγική, τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα και τη βιωσιμότητα της Εταιρίας.  
Σύμφωνα με το περιεχόμενο της Πολιτικής Αποδοχών, η Εταιρία δύναται να παρέχει στα εκτελεστικά μέλη 
του Δ.Σ.: 
α. Σταθερές αποδοχές, διαμορφωμένες σε δίκαιο και εύλογο επίπεδο, που επιτρέπει στα εκτελεστικά μέλη 
να εστιάσουν στη δημιουργία βιώσιμης μακροπρόθεσμης αξίας, προς όφελος της Εταιρίας και των 
μετόχων της. 
β. Μεταβλητές αποδοχές (οικειοθελής παροχή bonus), συνδεδεμένες με σύστημα αξιολόγησης της 
απόδοσης των στελεχών και με τα αποτελέσματα της Εταιρίας. Οι μεταβλητές αποδοχές εναρμονίζουν τα 
συμφέροντα του εκτελεστικού μέλους με τα συμφέροντα  των μετόχων. 
γ. Άλλες Παροχές (π.χ. ιδιωτικά ή/ και ομαδικά ασφαλιστήρια υγείας και ζωής, εταιρικό αυτοκίνητο κ.α.), 
με σκοπό τη δημιουργία ενός ασφαλούς εργασιακού και κοινωνικού περιβάλλοντος, ώστε τα στελέχη που 
ασχολούνται με τη καθημερινή διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, να μπορούν να 
εργάζονται κατά τον δυνατόν απερίσπαστα και να αποδίδουν το μέγιστο, προς όφελος της Εταιρίας και 
των μετόχων της. 
Η Εταιρία παρέχει επίσης σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (όχι μόνο τα εκτελεστικά), 
ασφάλιση αστικής ευθύνης, για την προστασία αυτών έναντι οποιασδήποτε ατομικής ευθύνης, που 
ενδεχομένως προκύψει, από πράξεις ή παραλείψεις υπό την ιδιότητά τους ως μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου. 
 
Καταβληθείσες αποδοχές κατά τη χρήση 1.1.2021 έως 31.12.2021. 
Οι αποδοχές των μελών του Δ.Σ., που καταβλήθηκαν το τελευταίο οικονομικό έτος 2021, αποτελούν, στο 
σύνολό τους, σταθερές αποδοχές. Ειδικότερα: 



 
Εκτελεστικά Μέλη Δ.Σ. 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος και η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., έλαβαν 
σταθερές αποδοχές από την Εταιρία δυνάμει έμμισθης σχέσης με αυτήν (παροχής υπηρεσιών/ εντολής). 
Το εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. και Γενική Διευθύντρια έλαβε σταθερές αποδοχές δυνάμει έμμισθης σχέσης 
(σύμβαση εργασίας). Το μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. Κωνσταντίνος Ανδρεάδης έλαβε σταθερές 
αποδοχές, δυνάμει έμμισθης σχέσης (εντολής ως διαχειριστής και σύμβασης εργασίας) από την κατά 
100% θυγατρική Εταιρία, «AS Company Cyprus Limited», στην οποία ασκεί καθήκοντα Διευθυντή 
(διαχειριστή).  
 
Μη Εκτελεστικά και Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη Δ.Σ. 
Τα μη εκτελεστικά και τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έλαβαν 
αποκλειστικά και μόνο σταθερές αποδοχές ως μέλη του Δ.Σ., ενώ η Εταιρία δύναται να καλύπτει έξοδα 
κίνησης, διαμονής και λοιπά έξοδα παράστασης για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού 
Συμβουλίου και των Επιτροπών του. Οι σταθερές αποδοχές συνιστούν αποζημίωση για τη συμμετοχή 
τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, καθώς και σε Επιτροπές του Διοικητικού 
Συμβουλίου.  
 
Όλα τα μέλη του Δ.Σ. 
Η Εταιρία παρείχε ασφάλιση αστικής ευθύνης σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με μέγιστο 
ποσό κάλυψης (ασφαλίσματος) που ορίζεται στο ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων (4.000.000) ευρώ. 
 
Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2021 είχε εγκρίνει το ανώτατο όριο των καταβληθεισών 
αμοιβών και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να τις προσδιορίσει περαιτέρω, 
ανά μη εκτελεστικό ή ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου. 
Κατωτέρω παρατίθενται, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Νόμου 4548/2018, ολοκληρωμένη επισκόπηση 
του συνόλου των αποδοχών που χορηγήθηκαν ή οφείλονταν στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως 
προσδιορίστηκαν με βάση την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας, του έτους 2021: 
 
1. Σύνολο αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021 
Στον Πίνακα 1 παρατίθενται αναλυτικά οι ετήσιες μεικτές σταθερές αποδοχές, αποζημιώσεις και λοιπές 
παροχές προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν κατά τη χρήση 2021. 
Διευκρινίζεται ότι οι αποδοχές που δηλώνονται στον Πίνακα 1 είναι μεικτές ενώ οι καθαρές αμοιβές 
διαμορφώνονται με βάση τις κρατήσεις και εισφορές που επιβαρύνουν τον κάθε δικαιούχο. 
 
2. Ετήσια μεταβολή των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της απόδοσης της 
Εταιρίας και των μέσων αποδοχών των εργαζομένων της  
Στον Πίνακα 2 παρατίθενται η ετήσια μεταβολή των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, 
δείκτες και μεγέθη που αφορούν την απόδοση και χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρίας καθώς και 
ο μέσος όρος των μεικτών ετήσιων αποδοχών των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης της Εταιρίας, για 
τις χρήσεις της Εταιρίας 2017, 2018, 2019,  2020 και 2021. 
 
Τα οικονομικά στοιχεία της Εταιρίας που περιλαμβάνονται στον Πίνακα 2, παρατίθενται με βάση τα 
δημοσιοποιημένα οικονομικά στοιχεία των χρήσεων 2017, 2018, 2019, 2020 και 2021, όπως έχουν 
ελεγχθεί από τους ορκωτούς ελεγκτές της Εταιρίας. 
 
3. Επιπλέον αποδοχές από Εταιρία που ανήκει στον ίδιο όμιλο 
Στον Πίνακα 3 παρατίθενται αναλυτικά οι ετήσιες μεικτές σταθερές και μεταβλητές αποδοχές, 
αποζημιώσεις και λοιπές παροχές προς το μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. 



Κωνσταντίνο Ανδρεάδη που καταβλήθηκαν κατά τη χρήση 2021 από την θυγατρική εταιρία του Ομίλου, 
«AS Company Cyprus Limited». 
Διευκρινίζεται ότι: (α) καμία άλλη αμοιβή προς τα μέλη του Δ.Σ. δεν καταβλήθηκε από άλλη Εταιρία του 
Ομίλου (β) οι αποδοχές που δηλώνονται στον Πίνακα 3 είναι μεικτές ενώ οι καθαρές αποδοχές 
διαμορφώνονται με βάση τις κρατήσεις και εισφορές που επιβαρύνουν τον κάθε δικαιούχο. 
 
4. Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων προαίρεσης για μετοχές που έχουν χορηγηθεί ή προσφερθεί 
στα μέλη του Δ.Σ. το 2021. 
Κατά τη διάρκεια του έτους 2021 δεν έχουν χορηγηθεί μετοχές ή δικαιώματα προαίρεσης μετοχών στα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.  
 
5. Τυχόν ασκηθέντα δικαιώματα προαιρέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου στο πλαίσιο 
προγραμμάτων διάθεσης μετοχών της Εταιρίας κατά το 2021. 
Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση. 
 
6. Πληροφορίες για τη χρήση 2021, της δυνατότητας ανάκλησης μεταβλητών αποδοχών. 
Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση. 
 
7. Πληροφορίες σχετικά με τυχόν παρεκκλίσεις ή αποκλίσεις από την εφαρμογή της Πολιτικής 
Αποδοχών 
Η Εταιρία συμμορφώνεται πλήρως με την Πολιτική Αποδοχών όπως αυτή είχε εγκριθεί από την Έκτακτη 
Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας της 18.12.2019 και αναθεωρήθηκε από την υπ’ Έκτακτη 
Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας της 26.11.2021.  
 
8. Το Δ.Σ. έλαβε υπόψη του την ψηφοφορία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2021 επί της 
έκθεσης αποδοχών του έτους 2020. Κατά την ως άνω Γ.Σ., δεν διατυπώθηκε οποιαδήποτε πρόταση 
διαφοροποίησης εκ μέρους μετόχων, είτε επί της ισχύουσας Πολιτικής Αποδοχών, είτε επί των 
καταβληθεισών και προεγκριθεισών να καταβληθούν αμοιβών.  
 
9. Τα ποσά των αναφερόμενων αποδοχών των παρακάτω πινάκων 1,2,3 αντιστοιχούν σε ετήσιες μεικτές 

αποδοχές, εκ των οποίων οι καθαρές διαμορφώνονται κατόπιν των κατά νόμο προβλεπόμενων εισφορών 

και κρατήσεων κατά περίπτωση. Οι αναφερόμενες μεικτές αποδοχές δεν περιλαμβάνουν τις κατά τον νόμο 

αναλογούσες εργοδοτικές εισφορές. 

 
 

AS COMPANY AE

(ποσά σε Ευρώ)

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
Ετήσιες Μικτές Αμοιβές 

για Συμμετοχή στο Δ.Σ.
%

Ετήσιες Μικτές Αμοιβές 

Εξαρτημένης Εργασίας
%

Σύνολο Σταθερών 

Αποδοχών
% Άλλες Παροχές %

Μεταβλητές 

Αποδοχές
% % Σύνολο

Ευστράτιος Ανδρεάδης
Πρόεδρος & Δ.Σ.- Εκτελεστικό 

Μέλος
                               130.000 € 42%                                            -   € 0%                                130.000 € 89%                  15.801 € 11%                         -   € 0% 0%     145.801 € 

Αναστασία Ανδρεάδου Αντιπρόεδρος - Εκτελεστικό Μέλος                                  90.000 € 29%                                            -   € 0%                                  90.000 € 91%                     8.735 € 9%                         -   € 0% 0%       98.735 € 

Θεοδώρα Κουφού
Γενική Διευθύντρια - Εκτελεστικό 

Μέλος
                                           -   € 0%                                125.075 € 100%                                125.075 € 95%                     6.565 € 5%                         -   € 0% 0%     131.641 € 

Κωνσταντίνος Ανδρεάδης Εκτελεστικό Μέλος                                            -   € 0%                                            -   € 0%                                            -   € 0%                            -   € 0%                         -   € 0% 0%                 -   € 

Πέτρος Ιακώβου Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος                                     6.000 € 2%                                            -   € 0%                                     6.000 € 100%                            -   € 0%                         -   € 0% 0%          6.000 € 

Απόστολος Πεταλάς Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος                                  53.000 € 17%                                            -   € 0%                                  53.000 € 100%                            -   € 0%                         -   € 0% 0%       53.000 € 

Ιωάννης Αποστολάκος Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος                                  11.000 € 4%                                            -   € 0%                                  11.000 € 100%                            -   € 0%                         -   € 0% 0%       11.000 € 

Μιχαήλ Ζαρκάδης Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος                                     6.160 € 2%                                            -   € 0%                                     6.160 € 100%                            -   € 0%                         -   € 0% 0%          6.160 € 

Θεόφιλος Μεχτερίδης Μη εκτελεστικό Μέλος                                  11.000 € 4%                                            -   € 0%                                  11.000 € 100%                            -   € 0%                         -   € 0% 0%       11.000 € 

Σύνολο                                307.160 €                                125.075 €                                432.235 €                  31.101 €                         -   €  -   €     463.337 € 

Πίνακας 1 - Σύνολο αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2021

 
 
 



Πίνακας 2 - Ετήσια Μεταβολή 

(ποσά σε Ευρώ)

2021 2020 2019 2018 2017 2016

Αποδοχές Μελών Δ.Σ. 463.337 €                                                     412.653 €                              413.779 €          423.675 €                              411.713 €          456.376 €                              

Ετήσια μεταβολή αποδοχών μελών Δ.Σ. 12,3% -0,3% -2,3% 2,9% -9,8% 42,9%

Μέσες αποδοχές εργαζομένων 

πλήρους απασχόλησης, μη συμπ. των 

αποδοχών των στελεχών 22.650 €                                                       24.434 €                                20.743 €             20.649 €                                19.478 €             23.529 €                                

Ετήσια μεταβολή μέσων αποδοχών 

εργαζομένων -7,3% 17,8% 0,5% 6,0% -17,2% -4,7%

Δείκτες Απόδοσης Ομίλου

Κύκλος Εργασιών 22.695.672 €                                               19.607.363 €                        23.308.010 €    27.015.626 €                        25.954.044 €    25.756.757 €                        

Μεταβολή Κύκλου Εργασιών (%) 15,8% -15,9% -13,7% 4,1% 0,8% 20,2%

Μικτό Κέρδος 10.592.881 €                                               9.448.286 €                          11.206.910 €    12.800.064 €                        12.065.913 €    11.447.682 €                        

Μεταβολή Μικτού Κέρδους (%) 12,1% -15,7% -12,4% 6,1% 5,4% 15,9%

EBITDA 3.882.380 €                                                 3.114.930 €                          4.060.292 €       5.177.961 €                          4.910.800 €       4.154.095 €                          

Μεταβολή EBITDA (%) 25,1% -23,6% -21,6% 5,4% 18,2% 44,7%

Κέρδη προ φόρων (EBT) 3.976.932 €                                                 2.405.083 €                          4.184.899 €       4.492.968 €                          4.243.769 €       3.608.849 €                          

Μεταβολή Κέρδη προ φόρων (EBT) (%) 66,2% -42,8% -6,9% 5,9% 17,6% 59,8%   
 
 
 

AS COMPANY CYPRUS LTD

(ποσά σε Ευρώ)

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
Ετήσιες Μικτές Αμοιβές 

για Συμμετοχή στο Δ.Σ.
%

Ετήσιες Μικτές Αμοιβές 

Εξαρτημένης Εργασίας
%

Σύνολο Σταθερών 

Αποδοχών
% Άλλες Παροχές %

Μεταβλητές 

Αποδοχές
% % Σύνολο

Κωνσταντίνος Ανδρεάδης Director                                  18.000 € 91%                                  69.189 € 100%                                  87.189 € 98%                     1.870 € 2%                         -   € 0% 0%       89.058 € 

Σύνολο                                  18.000 €                                  69.189 €                                  87.189 €                     1.870 €                         -   €  -   €       89.058 € 

Πίνακας 3 - Σύνολο αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2021

 
 


