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Το Α΄ Εξάμηνο του 2022 οι πωλήσεις του Ομίλου παρουσίασαν σημαντική αύξηση 61,97% 

έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2021.  Η αύξηση των πωλήσεων οφείλεται κυρίως στην 
Εταιρία (εγχώρια αγορά). 
 
Τα Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 
(EBIDTA) ανήλθαν σε €2,180 εκατομμύρια, έναντι €1,006 εκατομμύρια στην αντίστοιχη 

περίοδο του 2021 σημειώνοντας αύξηση 116,66%.  
 

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €0,691 εκατ., έναντι €1,172 εκατ. στην 
αντίστοιχη περίοδο του 2021 σημειώνοντας μείωση 41,07%. Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από 

φόρους διαμορφώθηκαν σε €0,535 εκατ. έναντι €0,954 εκατ. στην αντίστοιχη περίοδο της 
προηγούμενης χρήσης παρουσιάζοντας μείωση 43,92% , που οφείλεται στη επίδραση της 

αρνητικής αποτίμησης των χρεογράφων. 
 

Σημειώνεται ότι οι θυγατρικές του Ομίλου παρουσίασαν συνολικά βελτιωμένα μεγέθη σε 

σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021, τόσο ως προς τον συνολικό κύκλο εργασιών 
αύξηση 67,44%, όσο και ως προς τη συνολική κερδοφορία αύξηση 56,66%.  

 

Στις 28.6.2022 η Εταιρία προέβη σε καταβολή μερίσματος μικτού ποσού 0,1105121049 ευρώ 

ανά μετοχή, σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 

02.06.2022. 

Το ύψος των διαθεσίμων και βραχυπρόθεσμων επενδύσεων του Ομίλου ανήλθε σε €16,072 
εκατ., πιστοποιώντας την υγιή χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου.  

 

 

Συνοπτικά Ενοποιημένα Οικονομικά Στοιχεία  Α εξαμήνου 

€ 000 30/6/2022 30/6/2021 % 

Κύκλος Εργασιών €12.063 €7.447 61,97% 

Μικτό Κέρδος €5.444 €3.681 47,88% 

Κέρδη προ Τόκων, 
Αποσβέσεων και 
Φόρων 

€2.180 €1.006 116,66% 

Κέρδη προ Φόρων €691 €1.172 -41,07% 

Κέρδη μετά από 
Φόρους 

€535 €954 -43,92% 

 

 



Παρά τη δυσμενή συγκυρία, η Εταιρία συνέχισε απρόσκοπτα τη λειτουργία της, έχοντας θέσει 

ως πρώτη προτεραιότητα την πλήρη εξυπηρέτηση της προβλεπόμενης ζήτησης, με 

παράλληλη ενίσχυση της κερδοφορίας και θωράκιση της ρευστότητας του Ομίλου.  

 

Επιπλέον, ο Όμιλος για το Β’ εξάμηνο του 2022 θα στοχεύσει στην περαιτέρω αύξηση του 

μεριδίου αγοράς στις τρεις χώρες που δραστηριοποιείται - Ελλάδα, Κύπρο και Ρουμανία -, με 

τη στρατηγική κυκλοφορία καινοτόμων προϊόντων στις κύριες κατηγορίες παιχνιδιού.  

To EBITDA εκτιμάται ότι θα είναι σημαντικά αυξημένο έναντι της περσινής χρήσης ενώ το 

ύψος των Κερδών Προ Φόρων θα επηρεαστεί από την αποτίμηση των χρεογράφων στο 

κλείσιμο της χρήσης που με τις παρούσες συνθήκες είναι επισφαλής οποιαδήποτε πρόβλεψη. 

 

Τα οικονομικά στοιχεία του Α’ εξαμήνου 2022 αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Εταιρίας 

https://ir.ascompany.gr  και σε αυτή του Χρηματιστηρίου Αθηνών. 


