
 

 

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 

CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 

ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 1.1.2019-31.12.2019 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 

 

Η παρούσα έκθεση αποδοχών έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 112 ν. 4548/2018 και 

περιέχει επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας 

«CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» (εφεξής: Εταιρία), για την χρήση 1.1.2019 – 31.12.2019, που έχουν 

καταβληθεί εντός του πλαισίου της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρίας, που εγκρίθηκε την 9.7.2019, και την 

οποία μπορείτε να βρείτε εδώ. 

 

Σύνολο αποδοχών Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1.1.2019 – 31.12.2019 

Βάσει της σημερινής σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου υπάρχει μόνο ένα εκτελεστικό μέλος. Για τη 

μη εκτελεστικά μέλη δεν προβλέπονται αμοιβές.  

Οι αμοιβές του μόνου εκτελεστικού μέλους απεικονίζονται στον Πίνακα που ακολουθεί: 

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Σταθερές 

Αμοιβές* 

% Μεταβλητές 

Αμοιβές 

% Παροχές**  % Σύνολο 

Μαρία Αρβανίτη Διευθύνων 

Σύμβουλος 

84.374,97 77,3 0 0% 24.813,25 

€ 

22,7 109.188,22 

*Το σύνολο των αμοιβών αφορούν αμοιβές εξαρτημένης εργασίας  

**Οι παροχές αφορούν ασφαλιστήριο συμβόλαιο υγείας, εταιρικό αυτοκίνητο και επιδότηση ενοικίου 

Οι παραπάνω αμοιβές είναι μεικτές και υπόκεινται σε κρατήσεις που απορρέουν από το ισχύον 

φορολογικό και ασφαλιστικό πλαίσιο.  

Ετήσια μεταβολή των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται η ετήσια μεταβολή των αμοιβών των μελών του διοικητικού 

συμβουλίου όπως και του προσωπικού για τα προηγούμενα έτη. 
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 Μεταβολή 

2016/2015 

Μεταβολή 

2017/2016 

Μεταβολή 

2018/2017 

Μεταβολή 

2019/2018 

Σύνολο μεικτών 

αποδοχών* 

-0,9% -3,3% 373,0% 0,8% 

Ετήσιες μεικτές 

αποδοχές 

προσωπικού 

2,4% 2,4% -8,1% 4,1% 

*Για τα έτη 2016 και 2017 δεν υπήρξαν αμοιβές παρά μόνο παροχές. Για το 2018 έχουν ληφθεί υπόψη οι 

συνολικές μεικτές αμοιβές της Κας Μαρία Αρβανίτη για όλη τη χρόνια και για όχι μόνο για την περίοδο 

κατά την οποία ανέλαβε τη θέση της Διευθύνουσας Συμβούλου. 

Στο πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι δείκτες μεταβολής για βασικά οικονομικά στοιχεία της 

Εταιρίας και του Ομίλου για τα έτη 2015-2019: 

CENTRIC AE 

 Μεταβολή 

2016/2015 

Μεταβολή 

2017/2016 

Μεταβολή 

2018/2017 

Μεταβολή 

2019/2018 

Κύκλος 

εργασιών* 

Δ.Ο. Δ.Ο. Δ.Ο. Δ.Ο. 

Κέρδη μετά 

φόρων  -128,7% -3826258,9% 100,0% -203,3% 

 

ΟΜΙΛΟΣ CENTRIC AE 

 Μεταβολή 

2016/2015 

Μεταβολή 

2017/2016 

Μεταβολή 

2018/2017 

Μεταβολή 

2019/2018 

Κύκλος 

εργασιών 30,8% -99,9% 91,9% 51,9% 

Κέρδη μετά 

φόρων  -2,3% -99,6% 39359,5% -5,6% 

* Δ.Ο. Η Εταιρία είναι εταιρία συμμετοχών και δεν έχει κύκλο εργασιών 

** Οι πολύ μεγάλες διακυμάνσεις αποδίδονται στην πώληση της δραστηριότητας της διαδικτυακής 

ψυχαγωγίας το 2017. Ο κύκλος εργασιών της χρήσης 2017 αφορά τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα.  

Επιπλέον αποδοχές από εταιρία που ανήκει στον ίδιο Όμιλο 



Δεν υπάρχουν τέτοιες αμοιβές. 

Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων προαίρεσης για μετοχές που έχουν χορηγηθεί ή προσφερθεί στα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

Κατά την διάρκεια του έτους 2019 δεν έχουν χορηγηθεί μετοχές ή δικαιώματα προαίρεσης μετοχών στα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Τυχόν ασκηθέντα δικαιώματα προαιρέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου στο πλαίσιο των 

προγραμμάτων διάθεσης μετοχών της Εταιρίας 

Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση. 

Πληροφορίες για τη χρήση της δυνατότητας ανάκλησης μεταβλητών αποδοχών 

Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση. 

Πληροφορίες σχετικά με τυχόν παρεκκλίσεις από την εφαρμογή της Πολιτικής Αποδοχών 

Η Εταιρία συμμορφώνεται πλήρως με την Πολιτική Αποδοχών, όπως έχει εγκριθεί από την Γενική 

Συνέλευση της 9.7.2019. 


