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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την

επωνυμία ADIDAS HELLAS A.E.,  το διακριτικό τίτλο ______________  και αριθμό ΓΕΜΗ 057822504000.

Την  18/11/2022  καταχωρήθηκαν  αυτοματοποιημένα  στο  Γενικό  Εμπορικό  Μητρώο  (Γ.Ε.ΜΗ.),  με  Κωδικό  Αριθμό

Καταχώρησης  ,  τα  κατωτέρω  στοιχεία:

Α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3302063 οι εγκεκριμένες από την 29/10/2022 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις

με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται για τη χρήση 01/01/2021 έως 31/12/2021.

Β)  Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3302064 η από 29/10/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την οποία

ορίστηκαν για τον έλεγχο των Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης από 01/01/2022 έως 31/12/2022:

-    Η ελεγκτική εταιρεία «KPMG ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ A.E.», Α.Φ.Μ. 094415531-Δ.Ο.Υ. , Αρ. ΓΕΜΗ 1352601000,

και (Δ/νση : null null TK , ), με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 114.

Οι οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται αποτελούν αναπόσπαστο

μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.



 

 
 

 
 

  
   
  

 

 

 

-

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
  A E  

 

  A E  

 1   

 

 

 
  A E   

 

  

   

  
 

 
 

 

 



   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

 

 

 

 

  

 

• 

 

 

• 

 

• 
 

 

• 

 



   
 

 

• 

 

 

  
   

 
  

  

 

«    

  

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 



Έκθεση Διαχείρισης 

Του Διοικητικού Συμβουλίου της adidas Hellas Α.Ε. Προς την Τακτική 
Γενική Συνέλευση των Μετόχων επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της 

Χρήσεως 01/01/2021 έως 31/12/2021  

 

Κύριοι Μέτοχοι 

Σύμφωνα με το Νόμο 4548/2018, υποβάλλουμε συνημμένες στη Γενική Συνέλευσή σας τις 

Χρηματοικονομικές Καταστάσεις της adidas Hellas Α.Ε. (“aHellas” ή η ’’Εταιρεία’’) για την χρήση 

01.01.2021 - 31.12.2021, οι οποίες έχουν ετοιμασθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. 

Η παρούσα έκθεση καθώς και οι συνημμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις απεικονίζουν 

ακριβοδίκαια τις οικονομικές δραστηριότητες και την χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρείας 

για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021 και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.  

Η έκθεση συντάχθηκε και είναι εναρμονισμένη με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 150 του 

Ν.4548/2018. 

 

Στόχοι, βασικές αξίες και κύριες δραστηριότητες 

Η adidas Hellas A.E. δραστηριοποιείται επιχειρηματικά κυρίως στη χονδρική και τη λιανική 
πώληση επώνυμων αθλητικών ειδών και ορισμένων προϊόντων αθλητικού τρόπου ζωής.  
Η aHellas διανέμει επώνυμα αθλητικά προϊόντα της adidas και της Reebok, τα οποία αποκτά 
κυρίως από την adidas International Trading AG (“aITAG”) και τα πωλεί κυρίως στη χονδρική 
αγορά. Πέραν της χονδρικής πώλησης, η aHellas διαθέτει επίσης ορισμένα καταστήματα 
λιανικής μέσω των οποίων πωλεί προϊόντα απευθείας σε καταναλωτές. Επιπρόσθετα, τα 
τελευταία χρόνια η Εταιρεία διαθέτει και ηλεκτρονικό κατάστημα, για τη διάθεση των 
προϊόντων της. 
 
Στόχος της είναι να ηγηθεί της ελληνικής βιομηχανίας αθλητικών ειδών με εμπορικά σήματα 
που βασίζονται στο πάθος για τον αθλητισμό και την αθλητική ζωή. 
 
Η βασική στρατηγική της aHellas πηγάζει από τη στρατηγική του ομίλου της adidas. Αποστολή 
της adidas είναι να είναι η καλύτερη εταιρεία αθλητικών ειδών στον κόσμο. «Καλύτερη» 
σημαίνει ότι ο όμιλος adidas (ο «Όμιλος») σχεδιάζει, κατασκευάζει και πωλεί τα καλύτερα 
αθλητικά προϊόντα και προϊόντα ευεξίας στον κόσμο, προσφέροντας την καλύτερη 
εξυπηρέτηση και εμπειρία στους πελάτες του. Ο Όμιλος εφαρμόζει μια πελατοκεντρική 
προσέγγιση για να αυξήσει τη δημοτικότητα του εμπορικού σήματος. Η στρατηγική πωλήσεων 
και διανομής του Ομίλου εστιάζεται στη μετατροπή της επιθυμίας για προϊόντα της Εταιρείας 
σε κερδοφόρα και βιώσιμη επιχειρηματική ανάπτυξη. 
 
Η aHellas πρέπει να είναι ανταγωνιστική σε ένα περιβάλλον στο οποίο οι καταναλωτές 
λαμβάνουν τις τελικές αγοραστικές αποφάσεις τους με βάση τη διαθεσιμότητα, την άνεση και 
την ποικιλία των προσφερόμενων προϊόντων. Η aHellas επιδιώκει να διατηρήσει την επιτυχία 
της στο μέλλον εξασφαλίζοντας ότι οι πελάτες της παραμένουν πιστοί μέσω μοναδικών 
διαδραστικών προσεγγίσεων όσον αφορά τα προϊόντα και ικανοποιητική για τους πελάτες 
εμπειρία στο σημείο πώλησης. 



 
Ο όμιλος adidas είναι ένας παγκόσμιος οργανισμός ο οποίος είναι κοινωνικά και 
περιβαλλοντικά ευαίσθητος, αποδέχεται τη δημιουργικότητα και τη διαφορετικότητα και 
ανταμείβει οικονομικά τους εργαζομένους και τους μετόχους του. 
 

Οικονομικός απολογισμός της Εταιρείας για τη χρήση 2021 

Οι επιχειρηματικές και οικονομικές επιδόσεις της Εταιρείας σημαδεύτηκαν από ένα εξαιρετικό 

και άνευ προηγουμένου γεγονός το 2020: το ξέσπασμα του Covid-19 και η επέκτασή του σε 

παγκόσμια πανδημία. 

Η αγορά αθλητικών ειδών στην Ελλάδα επηρεάστηκε αρνητικά από τα μέτρα lockdown και 

καραντίνας τα οποία παρέμειναν σε ισχύ για το μεγαλύτερο μέρος του 2020. Η ζήτηση για 

αθλητικά είδη μειώθηκε εξ’αιτίας της πτώσης της οικονομικής δραστηριότητας και των 

ακυρώσεων μεγάλων αθλητικών εκδηλώσεων. Τα φυσικά καταστήματα παρέμειναν κλειστά 

για μεγάλο διάστημα του έτους στο πλαίσιο της επιβολής των κυβερνητικών μέτρων για τον 

περιορισμό της εξάπλωσης του Covid-19. 

Για τη χρηση 2021 ορισμένα μέτρα lockdown παρέμειναν σε ισχύ, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια 

του πρώτου εξαμήνου. 

Αυτές οι δυσμενείς επιπτώσεις αντισταθμίστηκαν εν μέρει από την ενίσχυση των υφιστάμενων 

παγκόσμιων τάσεων, που σχετίζονται με την αυξημένη ευαισθητοποίηση των καταναλωτών 

σε θέματα υγείας και ευεξίας. Επιπλέον η αγοραστική συμπεριφορά συνέχισε να μετατοπίζεται 

προς τα διαδικτυακά κανάλια πώλησης. 

 

Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα πάγια περιουσιακά στοιχεία ανήλθαν σε 2.668.744,85ευρώ, έναντι 

2.039.656,43 ευρώ της προηγούμενης χρήσης, δηλαδή αυξήθηκαν κατά 30,84% κυρίως λόγω 

του ανοίγματος ενός νέου καταστήματος.  

Το σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού ανήλθε κατά την τρέχουσα χρήση σε 41.396.556,21 

ευρώ, ενώ το σύνολο των υποχρεώσεων ανήλθε σε 30.957.270,61 ευρώ, εκ των οποίων οι 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ανέρχονταν σε 19.775.741,15 ευρώ. 

 

Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας κατά τη χρήση ανήλθε σε 156.217.578,08 ευρώ, έναντι 
116.481.412,08 ευρώ της προηγούμενης χρήσης, δηλαδή σημείωσε αύξηση 34,11%. Η 
αύξηση του κύκλου εργασιών οφείλεται στην άρση των μέτρων lockdown κατά του COVID 19 
στο 2021 και στην ομαλοποίηση της αγοράς των καταστημάτων λιανικής.  
Κατά την 31.12.2020 η Εταιρεία διέθετε 10 καταστήματα λιανικής σε όλη την Ελλάδα. Το 
σύνολο των καταστημάτων μεταβλήθηκε σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση. Η Εταιρεία 
προχώρησε σε άνοιγμα ενός νέου καταστήματος της κατά τη χρήση του 2021.  
 
Το κόστος πωληθέντων της Εταιρείας ανήλθε σε 127.410.192,81 ευρώ, έναντι 88.833.775,71 
ευρώ της προηγούμενης χρήσης, δηλαδή σημείωσε αύξηση κατά 43,20%. 
Τα συνολικά αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε κέρδος ύψους 2.291.620,41 
ευρώ, έναντι 3.276.900,09 ευρώ της προηγούμενης χρήσης.  

Το οικονομικό αποτέλεσμα της Εταιρείας είναι αρκετά καλό παρά τις δύσκολες συνθήκες που 

προκλήθηκαν από την πανδημία του Covid-19 αλλά και την συνεχιζόμενη κακή οικονομική 

κατάσταση στην Ελλάδα.  



Το καλό οικονομικό αποτέλεσμα οφείλεται στην άνοδο των πωλήσεων της Εταιρείας κατά τη 

χρήση του 2021 η οποία ξεπέρασε τις πωλήσεις των περιόδων προ COVID. 

Η Εταιρεία παραμένει σε τροχιά ανάπτυξης και συνεχίζει να αυξάνει το μερίδιο της στην 

Ελληνική αγορά και στην προτίμηση των καταναλωτών έναντι του ανταγωνισμού.  

 

Χρηματοοικονομικοί δείκτες: 

 2021 2020 

Α. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ  
(ποσά σε χιλ. 

ευρώ)  

(ποσά σε χιλ. 

ευρώ)  

i)  Κύκλος Εργασιών 156.218 116.481 

ii)  Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών  

αποτελεσμάτων και αποσβέσεων  
7.459 7.171 

iii) Κέρδη προ φόρων 3.579 3.884 

B.  ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ  2021 2020 

i)  Υποχρεώσεις σε συνδεδεμένα μέρη/Ίδια 

Κεφάλαια 
- - 

Γ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ  2021 2020 

i)  Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία /σύνολο 

ενεργητικού (ρευστότητα) 
68,82% 75,31% 

ii)  Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις / Σύνολο 

Υποχρεώσεων (κάλυψη βραχυπρόθεσμων 

υποχρεώσεων) 

63,88% 79,68% 

iii)  Ενσώματα πάγια, δικαιώματα χρήσης & ασώματα 

περιουσιακά στοιχεία / Ίδια Κεφάλαια (βαθμός 

παγιοποίησης) 

50,35% 31,18% 

iv)  Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία / 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις (άμεση 

ρευστότητα) 

209,33% 197,52% 

 

 

 

 



Σημαντικά γεγονότα για τη χρήση 2021 

O όμιλος adidas ανακοίνωσε τον Αυγουστο του 2021 πως έχει συνάψει οριστική συμφωνία 
για την πώληση της Reebok στην εταιρεία Authentic Brands Group έναντι συνολικού 
τιμήματος 2,1 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η οριστικοποίηση της συναλλαγής ολοκληρώθηκε στις 
28 Φεβρουαρίου του 2022. Με την αλλαγή της ιδιοκτησίας, η Εταιρεία πιστεύει ότι η επωνυμία 
Reebok θα είναι σε καλή θέση για την περαιτέρω ανάπτυξή της στην αγορά. Η πώληση της 
Reebok δεν έχει καμία επίδραση στις οικονομικές προοπτικές της adidas για το τρέχον έτος ή 
στις οικονομικές φιλοδοξίες της εταιρείας για το 2025 που ανακοινώθηκε ως μέρος της 
στρατηγικής Own the Game τον Μάρτιο του 2021.  
 
Κατά την 31.12.2021 οι καθαρές πωλήσεις της Εταιρείας από τη Reebok ήταν 13.287.418,34 
ευρώ ενώ το κόστος πωληθέντων ήταν 7.713.271,41 ευρώ. 
 
Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2014 έως και 2021. 
Ωστόσο, σύμφωνα με την απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ υπ΄ αριθμ. 1738/2017, η 
παραγραφή των φορολογικών αξιώσεων είναι πενταετής και οι συνεχείς παρατάσεις 
παραγραφής είναι αντισυνταγματικές. Η Διοίκηση της Εταιρείας συνεπώς θεωρεί τις 
φορολογικές υποχρεώσεις της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2014 και 31 Δεκεμβρίου 
2015 ως οριστικές.  
Για τις χρήσεις 2015 έως και 2020, η Εταιρεία έχει λάβει το πιστοποιητικό φορολογικής 
συμμόρφωσης με σύμφωνη γνώμη από τον ορκωτό ελεγκτή της, βάσει των διατάξεων του 
άρθρου 65Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν.4174/2013 όπως αυτός ισχύει). Από 1 
Ιανουαρίου 2016 και έπειτα, το πιστοποιητικό αυτό είναι προαιρετικό για τις ανώνυμες 
εταιρείες, σύμφωνα με το άρθρο 65Α του Ν. 4174/2013, όπως ισχύει. Αν από το πιστοποιητικό 
προκύπτουν συγκεκριμένα φορολογικά δεδομένα για την ελεγχθείσα εταιρεία με τα οποία 
συμφωνεί και η αρμόδια ελεγκτική φορολογική αρχή, το εν λόγω πιστοποιητικό αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα των εκθέσεων ελέγχου της ως άνω αρχής. Η διαπίστωση στο 
φορολογικό πιστοποιητικό παραβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας μπορεί να λαμβάνεται 
υπόψη κατά την επιλογή υποθέσεων προς έλεγχο από τις φορολογικές αρχές κατά τις 
διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4174/2013, όπως ισχύει, βάσει του οποίου οι υποθέσεις που 
ελέγχονται κατά προτεραιότητα, επιλέγονται με απόφαση των φορολογικών αρχών με βάση 
κριτήρια ανάλυσης κινδύνου ή, εξαιρετικά, με βάση άλλα κριτήρια, τα οποία καθορίζονται από 
τις αρχές και δε δημοσιοποιούνται. Συνεπώς, οι φορολογικές αρχές δύνανται να διενεργήσουν 
φορολογικό έλεγχο των χρήσεων της Εταιρείας, για τις οποίες δεν έχει παρέλθει το δικαίωμα 
του Δημοσίου να επιβάλλει φόρους. Η Εταιρεία δεν αναμένει να προκύψουν πρόσθετοι φόροι 
και προσαυξήσεις στο πλαίσιο ελέγχου των χρήσεων αυτών από τις φορολογικές αρχές. 
Επιπλέον, για τις φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε την 31 
Δεκεμβρίου 2021, βρίσκεται σε εξέλιξη η εργασία διασφάλισης φορολογικής συμμόρφωσης 
από τον Ορκωτό Ελεγκτή βάσει των διατάξεων του άρθρου 65Α του Ν. 4174/2013. Η Εταιρεία 
δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων που πιθανόν να προκύψουν και δεν έχει 
σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για το σκοπό αυτό στις συνημμένες χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις. Εντούτοις, κατά την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου, η Διοίκηση δεν 
αναμένει να προκύψουν σημαντικές φορολογικές υποχρεώσεις πέραν από αυτές που 
καταχωρήθηκαν και που απεικονίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4799/2021 που ψηφίστηκε στις 18.05.2021, όπως 
ισχύουν μέχρι την ημερομηνία έγκρισης των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, ο 
φορολογικός συντελεστής για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2021 ανέρχεται σε 22% 
(2020: 24%). 



Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή της 
συνέχισης της δραστηριότητας καθώς η Εταιρεία συνεχίζει να έχει τη χρηματοοικονομική και 
λειτουργική στήριξη των μετόχων της. 
 
 

Προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας  

Όπως προκύπτει από την μέχρι τώρα πορεία της Εταιρείας και την πρόβλεψη των  πωλήσεων 

των επομένων μηνών θα υπάρξει αύξηση του κύκλου εργασιών εντός της Ελληνικής 

επικράτειας οφειλόμενη κατά κύριο λόγο στη δυναμική των προϊόντων της, στην ανάπτυξη 

του πελατολογίου χονδρικής αλλά και στην περαιτέρω ενίσχυση των ηλεκτρονικών 

πωλήσεων. Η πορεία της Εταιρείας θα κριθεί σημαντικά και από τις διαρκώς μεταβαλλόμενες 

μακροοικονομικές συνθήκες που διαμορφώνονται από τον πόλεμο στην Ουκρανία και την 

ενεργειακή κρίση καθώς και το την εξέλιξη της πανδημίας Covid-19. 

Περιβαλλοντικά ζητήματα 

 Η Εταιρεία δεν εφαρμόζει συγκεκριμένες διαδικασίες για την πρόληψη και τον έλεγχο της 

ρύπανσης και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων λόγω του ότι το αντικείμενο 

δραστηριότητάς της σχετίζεται με την πώληση εμπορευμάτων χωρίς ουσιαστικό 

περιβαλλοντικό αντίκτυπο. 

Εργασιακά ζητήματα 

Η Εταιρεία αναγνωρίζει τη σημαντικότητα των εργαζομένων της ως μέσο για την επίτευξη 

των στόχων της. Στο πλαίσιο αυτό ακολουθεί μία πολιτική ίσων ευκαιριών (ανεξαρτήτων 

φύλου, θρησκείας, μειονεκτικότητας ή και άλλων πτυχών), σεβασμού των δικαιωμάτων και 

ελευθερίας των εργαζομένων. Επιπλέον, η Εταιρεία διασφαλίζει με κάθε τρόπο την υγιεινή 

και ασφάλεια στην εργασία και επικεντρώνεται στην διαρκή εκπαίδευση και εξέλιξη του 

προσωπικού της.   

Δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης 

Δεν υπάρχουν. 

Διαθέσιμο συνάλλαγμα 

Η Εταιρεία δε διαθέτει συνάλλαγμα. 

Ακίνητα της Εταιρείας 

Η Εταιρεία δεν έχει στην κυριότητά της ακίνητα. 

Υποκαταστήματα της Εταιρείας 

Η Εταιρεία δεν έχει υποκαταστήματα. 

Απόκτηση Ιδίων Μετοχών 

Η Εταιρεία δεν κατέχει ίδιες μετοχές. 

 

  

 

 

 



Διαχείριση κινδύνων  

 

Συναλλαγματικός Κίνδυνος  

Το σύνολο των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων της Εταιρείας είναι κυρίως σε Ευρώ και 

δεν υπάρχει σημαντική έκθεση σε συναλλαγματικό κίνδυνο.  

Κίνδυνος Επιτοκίων 

Η Εταιρεία δεν είχε κατά την 31.12.2021 έντοκες υποχρεώσεις κυμαινόμενου επιτοκίου και ως 

εκ τούτου δεν εκτίθεται σε κίνδυνο επιτοκίων. Κατά την 31.12.2020 οι αντίστοιχες υποχρεώσεις 

ήταν 1.164.800,35 ευρώ.  

Πιστωτικός Κίνδυνος  

Η Εταιρεία έχει μικρές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Οι πωλήσεις γίνονται κατόπιν 

ελέγχου της φερεγγυότητας του πελάτη, ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις λαμβάνονται 

επιταγές, εγγυήσεις ή προκαταβολές. H συνεχιζόμενη κακή κατάσταση στην ελληνική αγορά 

και η στενότητα ρευστού στην πελατειακή μας βάση συνέπεια και της μείωσης των 

χρηματοδοτήσεων από τα εγχώρια τραπεζικά ιδρύματα δημιουργεί χρονική υστέρηση στις 

πληρωμές,  η Εταιρεία λαμβάνει αντίστοιχα μέτρα προστασίας της και έχει προχωρήσει ήδη 

σε πρόβλεψη διαγραφής υπολοίπων σε περιπτώσεις που η είσπραξη τους κρίνεται δύσκολη.  

Κατά τη διάρκεια των πρώτων μηνών της χρήσης του 2021 ο δείκτης DSO αυξήθηκε έναντι 

της προηγούμενης χρήσης. Η τάση αυτή μετριάστηκε στην πορεία καταλήγοντας στο τέλος 

της χρήσης σε μείωση του δείκτη DSO στα επίπεδα τη χρήσης του 2020. 

 

Κίνδυνος Ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα μέσω της δυνατότητας άντλησης 

κεφαλαίων από την Μητρική Εταιρεία και της διακράτησης σημαντικού ποσού διαθεσίμων.  

 

Λειτουργικός Κίνδυνος 

Λειτουργικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος της άμεσης ή έμμεσης ζημίας που προκύπτει από 

ποικίλες αιτίες σχετικές με τις διαδικασίες της Εταιρείας, το προσωπικό, την τεχνολογία και 

την υποδομή που εφαρμόζει, καθώς και από εξωτερικούς παράγοντες, πλην των πιστώσεων, 

της αγοράς και του κινδύνου ρευστότητας. Λειτουργικοί κίνδυνοι προκύπτουν από όλες τις 

λειτουργίες της Εταιρείας. Στόχος της Διοίκησης είναι να διαχειριστεί τον λειτουργικό κίνδυνο 

κατά τρόπο τέτοιο ώστε να αποφευχθούν οι ζημίες και να μην προσβληθεί η φήμη της. 

Πρωταρχική ευθύνη για την ανάπτυξη και εφαρμογή ελέγχων ώστε να αντιμετωπιστεί 

ενδεχόμενος λειτουργικός κίνδυνος, φέρουν τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη. 

Λαμβάνοντας υπ’ όψη τη φύση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, και τη χρηματοοικονομική 

κατάστασή της, τυχόν αρνητικές εξελίξεις στην Ελληνική οικονομία δεν αναμένεται να 

επηρεάσουν άμεσα σημαντικά την ομαλή λειτουργία της. Παρ’ όλα αυτά, η Διοίκηση εκτιμά 

διαρκώς την κατάσταση και τις πιθανές επιπτώσεις της, προκειμένου να διασφαλίσει ότι 

λαμβάνονται έγκαιρα όλα τα αναγκαία και δυνατά μέτρα και ενέργειες για την ελαχιστοποίηση 

τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στις δραστηριότητες της Εταιρείας, όπως αναφέρεται 

παρακάτω στην προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας.  



Η Εταιρεία παρακολουθούσε και συνεχίζει να παρακολουθεί με μεγάλη προσοχή τις εν λόγω 

εξελίξεις, λαμβάνοντας κάθε αναγκαίο μέτρο ώστε να εξασφαλίζει την απρόσκοπτη συνέχιση 

της επιχειρηματικής της δραστηριότητας. 

 

Κίνδυνοι που σχετίζονται με πολιτικές και οικονομικές συνθήκες, καθώς και με τις 

συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις στην Ελλάδα 

Η δραστηριότητα της Εταιρείας επηρεάζεται σημαντικά από τη μείωση της ιδιωτικής 

κατανάλωσης που με τη σειρά της επηρεάζεται από τις παρούσες οικονομικές συνθήκες στην 

Ελλάδα, όπως τα επίπεδα της ανεργίας, τα επίπεδα πληθωρισμού, τα επιτόκια, το ύψος της 

αύξησης του ΑΕΠ και τα ποσοστά φορολόγησης.  

Η επιστροφή στην οικονομική σταθερότητα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις ενέργειες και 

τις αποφάσεις θεσμικών οργάνων στη χώρα και στο εξωτερικό, καθώς και από την εξέλιξη 

των μακροοικονομικών συνθηκών που διαμορφώνονται από τον πόλεμο στην Ουκρανία, την 

ενεργειακή κρίση καθώς και την πανδημία Covid-19 . 

Οι συνθήκες της αγοράς στην Ελλάδα επηρρεάζονται σημαντικά από τις επιπτώσεις της 

παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης εξαιτίας του Covid-19 καθώς και της ενεργειακής κρίσης και 

του πολέμου στην Ουκρανία, οδηγώντας σε πρωτοφανή οικονομική κρίση.  

Οι επιπτώσεις από την ενεργειακή κρίση και την υγειονομική κρίση δεν μπορούν να 

προβλεφθούν και να αξιολογηθούν με βεβαιότητα. Πιθανοί παράγοντες που επηρεάζουν τη 

δραστηριότητα της επιχείρησης είναι: 

• Η μείωση του εισοδήματος 

• Οι περιορισμοί που επιβάλλονται για την αντιμετώπιση της πανδημίας, όπως είναι το 
κλείσιμο των καταστημάτων 

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας παρατηρήθηκε αυξημένη ζήτηση στον κλάδο της εμπορίας 
αθλητικών ειδών και συγκεκριμένα στα προϊόντα της Εταιρείας. 

Δεν υπήρξαν διαταραχές στις διαδικασίες μεταφοράς των προϊόντων καθώς και στις υποδομές 
της εφοδιαστικής αλυσίδας.  

Η Eταιρεία αποτελεί θυγατρική 100% της εταιρείας adidas AG με έδρα τη Γερμανία. Ο Όμιλος 
κατά τη διάρκεια της πανδημίας έλαβε την έγκριση της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της 
Γερμανίας για την συμμετοχή σε κοινοπρακτικό δάνειο ύψους 2,4 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ 
έλαβε δάνειο 600 εκατομμυρίων ευρώ από άλλες τράπεζες. 

H Διοίκηση εκτιμά διαρκώς την κατάσταση και τις πιθανές επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης και 

λαμβάνει συνεχώς μέτρα προκειμένου να μετριάσει τις επιπτώσεις αυτές στη δραστηριότητα και 

στα οικονομικά της αποτελέσματα. 

Κύρια μέριμνα είναι η διασφάλιση των εσόδων της, και η μείωση των λειτουργικών εξόδων της. 

Η Εταιρεία έχει πρόσβαση και αξιοποιεί τα Κυβερνητικά μέτρα στήριξης, ενώ παράλληλα λαμβάνει 

μέτρα για την αποτελεματική διαχείριση των ταμειακών διαθεσίμων της. 

Επανεξετάζει το χαρτοφυλάκιο των πελατών της προκειμένου να ελαχιστοποιήσει το κίνδυνο 

έκθεσης σε πιστωτικό κίνδυνο. 

 



7. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

Τα υπόλοιπα των συναλλαγών της Εταιρείας με τη μητρική εταιρεία adidas AG (ποσοστό 

συμμετοχής 100%) και τις λοιπές εταιρείες του ομίλου, και τα σχετικά με τις συναλλαγές αυτές 

αποτελέσματα, έχουν ως εξής: 

 

 

Τα υπόλοιπα των συναλλαγών της Εταιρείας και τα σχετικά με τις συναλλαγές αυτές 

αποτελέσματα με μέλη της Διοικήσεως και των πλησιέστερων συγγενικών τους προσώπων για 

το 2021 ανέρχονται σε Ευρώ  828.471,13 ενώ για το 2020 ανέρχονταν σε Ευρώ 569.320,48. 

Όλες οι παραπάνω συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη τιμολογούνται με τους συνήθεις όρους 

της αγοράς. Κανένα από τα παραπάνω υπόλοιπα δεν εκτιμάται ως ανεπίδεκτο είσπραξης. 

 

Γεγονότα μετά την ημερομηνία της Χρηματοοικονομικής Θέσης  

O όμιλος adidas ανακοίνωσε τον Αυγουστο του 2021 πως έχει συνάψει οριστική συμφωνία για 
την πώληση της Reebok στην εταιρεία Authentic Brands Group έναντι συνολικού τιμήματος 2,1 
δισεκατομμυρίων ευρώ. Η οριστικοποίηση της συναλλαγής ολοκληρώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου 

   31/12/2021  31/12/2020 

      

Πωλήσεις αγαθών      

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη   32.206,86  81.376,00 

      

 

    

 

 

Αγορές  αγαθών      

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη   127.895.859,35 
 

91.736.508,12 
 

 

 

Πωλήσεις Υπηρεσιών και λοιπά έσοδα   

 

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη     2.478.779,01 

 

  870.666,99 

 

Αγορές Υπηρεσιών και λοιπά έξοδα    

 

 

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη   3.018.642,11  2.488.550,47 

 

   

 

 

 

 

Υπόλοιπα τέλους χρήσης   31/12/2021 31/12/2020 

     

Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη:     

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη   - - 

Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη: 
    

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη   11.313.806,29 4.629.244,96 



του 2022. Με την αλλαγή της ιδιοκτησίας, η Εταιρεία πιστεύει ότι η επωνυμία Reebok θα είναι σε 
καλή θέση για την περαιτέρω ανάπτυξή της στην αγορά. Η πώληση της Reebok δεν έχει καμία 
επίδραση στις οικονομικές προοπτικές της adidas για το τρέχον έτος ή στις οικονομικές φιλοδοξίες 
της Εταιρείας για το 2025 που ανακοινώθηκε ως μέρος της στρατηγικής Own the Game τον 
Μάρτιο του 2021. 

Κατά την 31.12.2021 οι καθαρές πωλήσεις της Εταιρείας από τη Reebok ήταν 13.287.418,34 
ευρώ ενώ το κόστος πωληθέντων ήταν 7.713.271,41 ευρώ. Το σύνολο των αποθεμάτων της 
Εταιρείας σε εμπορεύματα Reebok ήταν 163.677,36 ευρώ 

 

Η παγκόσμια ενεργειακή κρίση που ξεκίνησε το 2021 χαρακτηρίζεται από τη συνεχιζόμενη 

έλλειψη ενεργειακών πόρων σε όλον τον κόσμο, αλλά και από την αλματώδη αύξηση των τιμών 

της ενέργειας, επηρεάζοντας χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο την Κίνα και, μεταξύ άλλων, την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα γνωρίζει σημαντική αύξηση στις τιμές σε όλες της μορφές της 

ενέργειας. Η Εταιρεία όντας εταιρεία που δραστηριοποιείται στη χονδρική και λιανική πώληση 

επώνυμων αθλητικών ειδών και ορισμένων προϊόντων αθλητικού τρόπου ζωής δεν επηρεάζεται  

έντονα από την ενεργειακή κρίση καθώς το κόστος ενέργειας είναι μικρό. Ωστόσο, η Διοίκηση 

παρακολουθεί σε καθημερινή βάση τις εξελίξεις και είναι έτοιμη να πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα 

που πιθανόν να χρειαστούν. 

Πάντοτε βέβαια παραμένει ως ενδεχόμενο η ενεργειακή κρίση να επιφέρει περαιτέρω αρνητικές 

συνέπειες στην παγκόσμια οικονομία για το 2022 και να επηρεάσει αρνητικά τις δραστηριότητες 

της Εταιρείας. Καθεμία από αυτές τις εξελίξεις θα μπορούσε να έχει επιπτώσεις στα οικονομικά 

αποτελέσματα του 2022. 

Τα πρόσφατα γεγονότα στην Ουκρανία έχουν προκαλέσει αβεβαιότητα στις αγορές σε παγκόσμιο 

επίπεδο αυξάνοντας τις τιμές των προϊόντων και της ενέργειας. Η Εταιρεία δε δραστηριοποιείται 

στην Ουκρανία και στη Ρωσία, και επομένως η οποιαδήποτε εξέλιξη δεν αναμένεται να επηρεάσει 

σημαντικά τα οικονομικά μεγέθη της. 

Δεν υπάρχουν άλλα γεγονότα μετά την ημερομηνία της Χρηματοοικονομικής Θέσης που να 

χρήζουν γνωστοποίησης ή αλλαγής στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 

2021. 
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Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης 31 Δεκεμβρίου 2021 

(Ποσά σε Ευρώ) 

 

 

 

 

1 

GENERAL 

 

 

 

 

 

 

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις στις σελίδες από 5 έως 39 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 

αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

    

Ενεργητικό Σημείωση 31.12.2021 31.12.2020 

    

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 4 65.898,93 59.203,66 

Δικαίωμα χρήσης περιουσιακών στοιχείων 5 11.966.172,76 6.290.374,83 

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια 
περιουσιακά στοιχεία 

6 2.668.744,85 2.039.656,43 

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις  359.081,67 358.221,67 

Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση 18 3.695.888,40 3.989.363,92 

Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού  18.755.786,61 12.736.820,51 

Αποθεματα  4.228.054,93 3.367.454,89 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 7 17.684.399,69 17.544.709,83 

Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη 8 11.313.806,29 4.629.244,96 

Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού 9 3.971.612,85 5.889.010,38 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 10 4.198.682,45 7.419.505,29 

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού  41.396.556,21 38.849.925,35 

Σύνολο ενεργητικού  60.152.342,82 51.586.745,85 

Ίδια Κεφάλαια    

Μετοχικό Κεφάλαιο 11 706.001,08 706.001,08 

Υπερ το άρτιο  27.879.773,10 27.879.773,10 

Αποθεματικά 12 23.327,13 23.327,13 

Κέρδη/Ζημίες εις νέον  585.970,90 (1.705.649,51) 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  29.195.072,21 26.903.451,80 

 
Υποχρεώσεις 

   

Παροχές προς το προσωπικό  140.629,42 140.629,42 

Προβλέψεις 13 644.121,23 518.557,13 

Υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις  10.396.778,81 4.355.419,49 

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων  11.181.529,46 5.014.606,04 
    

Υποχρεώσεις σε συνδεδεμένα μέρη 20 - - 

Υποχρεώσεις σε φόρους  1.290.219,97 1.413.403,31 

Υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις  2.234.785,02 1.989.797,84 

Εμπορικές Υποχρεώσεις 14 5.526.097,79 7.908.376,99 

Λοιπές υποχρεώσεις 15 10.724.638,37 8.357.109,87 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων  19.775.741,15 19.668.688,01 

Σύνολο υποχρεώσεων  30.957.270,61 24.683.294,05 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων  60.152.342,82 51.586.745,85 
   

 



 

 

Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος 

(Ποσά σε Ευρώ) 

 

 

 

 

2 

GENERAL 

  Σημείωση 01/01-31/12/2021 01/01-31/12/2020 

 
Κύκλος εργασιών (καθαρός) 

16 156.217.578,08 116.481.412,08 

Κόστος πωλήθέντων  17 (127.410.192,81) (88.833.775,71) 

Μικτό αποτέλεσμα  28.807.385,27 27.647.636,37 

Λοιπά συνήθη έσοδα  16 2.751.104,57 986.071,20 

Έξοδα διοίκησης  17 (5.405.099,74) (5.581.995,45) 

Έξοδα διάθεσης  17 (23.322.144,77) (18.789.244,19) 

Λοιπά έσοδα / έξοδα και ζημιές  1.395.954,64 46.872,34 

Κέρδη προ τόκων και φόρων  4.227.199,97 4.215.595,59 

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 18 7.921,50 10.603,26 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 18 (656.508,83) (342.176,67) 

Κέρδη προ φόρων  3.578.612,64 3.884.022,18 

Φόροι εισοδήματος 19 (1.286.992,23) (607.122,09) 

Κέρδη περιόδου μετά από φόρους  2.291.620,41 3.276.900,09 

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους    

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 2.291.620,41 3.276.900,09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις στις σελίδες από 5 έως 39 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 

αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 



 

 

Κατάσταση Μεταβολής Ιδίων Κεφαλαίων 

(Ποσά σε Ευρώ) 
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 Μετοχικό 
κεφάλαιο 

 
Υπέρ το άρτιο 

 
Αποθεματικά 

Κέρδη/(Ζημίες) 
εις νέο 

 
Σύνολο 

      

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 
2020 

706.001,08 27.879.773,10 23.327,13 (4.982.549,61) 23.626.551,70 

Κέρδη χρήσης - - - 3.276.900,09 3.276.900,09 
      
      

Στοιχεία συνολικών εσόδων - - - 3.276.900,09 3.276.900,09 
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά 
από φόρους 

- - - - - 

      

Συγκεντρωτικά συνολικά 
έσοδα μετά από φόρους 

- - - 3.276.900,09 3.276.900,09 

Υπόλοιπο στις 31 
Δεκεμβρίου 2020 

706.001,08 27.879.773,10 23.327,13 (1.705.649,51) 26.903.451,80 

      

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 
2021                   

706.001,08 27.879.773,10 23.327,13 (1.705.649,52) 26.903.451,79 

Κέρδη  χρήσης       2.291.620,41 2.291.620,41 

 
Στοιχεία συνολικών εσόδων 

-  - - 2.291.620,41 2.291.620,41 

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά 
από φόρους 

- - - - - 

Συγκεντρωτικά συνολικά 
έσοδα μετά από φόρους 

-  - - 2.291.620,41 2.291.620,41 

      

Υπόλοιπο στις 31 
Δεκεμβρίου 2021 

706.001,08 27.879.773,10 23.327,13 585.970,90 29.195.072,21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Κατάσταση Ταμειακών Ροών  

(Ποσά σε Ευρώ) 
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 2021 2020  
Ταμειακές ροές από λειτουργικές 
δραστηριότητες 

   

Αποτέλεσμα προ φόρων 3.578.612,64 3.884.022,18  

Πλέον ή μείον προσαρμογές για:    
Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώματων και 
άυλων πάγιων 

3.078.584,32 2.849.967,65  

Ζημίες απομείωσης εμπορικών απαιτήσεων (933.840,86) (697.126,58)  
Απομείωση/Αναστροφή απομείωσης 
αποθεμάτων 

12.300,00 (22.000,00)  

Προβλέψεις 4.841.411,03 6.658.241,14  

Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι (καθαρό ποσό) 648.587,33 331.573,41  

  11.225.654,46 13.004.677,80  

Εισροές / (εκροές) από μεταβολές 
λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης: 

   

Αποθέματα (872.900,04) 675.029,99  

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 787.141,45 (4.231.618,88)  

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 1.916.537,53 (766.123,93)  

Υποχρεώσεις σε συνδεδεμένα μέρη (6.684.561,33) (11.212.961,59)  

Υποχρεώσεις σε φόρους 641.732,50 (529.805,94)  

Προμηθευτές και Λοιπές υποχρεώσεις (4.730.597,63) (4.799.854,32)  

  (8.830.223,00) (20.865.334,67)  

Καθαρές Ταμειακές Ροές από λειτουργικές 
δραστηριότητες προ φόρων 

2.283.006,94 (7.860.656,87)  

 
Καταβληθείς Φόρος Εισοδήματος  

(1.670.590,83) -  

Καθαρές Ταμειακές Ροές από λειτουργικές 
δραστηριότητες 
 

612.416,11 (7.860.656,87)  

Ταμειακές ροές από επενδυτικές 
δραστηριότητες 

   

Αγορές Παγίων στοιχείων (1.851.497,13) (192.843,58)  

Εισπράξεις από εκποιήσεις παγίων στοιχείων - 200,00  

Τόκοι εισπραχθέντες 7.921,50 10.603,26  
Καθαρές Ταμειακές Ροές από επενδυτικές 
δραστηριότητες 

(1.843.575,63) (182.040,32)  

 
Ταμειακές Ροές από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες  

   

Αποπληρωμή Τόκων Δανείων (483.263,31) (267.486,55)  

Πληρωμές κεφαλαίου υποχρέωσης μίσθωσης (1.506.400,01) (1.734.591,79)  
Καθαρές ταμειακές ροές από 
χρηματοδοτικές δραστηριότητες 

(1.989.663,32) (2.002.078,34)  

 
Συμφωνία μεταβολής διαθεσίμων 

   

Καθαρή μεταβολή στα ταμειακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα της χρήσης 

(3.220.822,84) (10.044.775,53)  

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή 
της χρήσης 

7.419.505,29 17.464.280,82  

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο 
τέλος της χρήσης 

4.198.682,45 7.419.505,29  

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις στις σελίδες από 5 έως 39 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 

αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  

1 Πληροφορίες για την Εταιρεία 

H Εταιρεία adidas Hellas A.E. “aHellas” (η «Εταιρεία») ιδρύθηκε το 1995 με αντικείμενο εισαγωγή 
και εμπορία αθλητικών ειδών. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται κυρίως στην Ελλάδα - μέσω χονδρικής 
διανομής αλλά και με ιδιόκτητα καταστήματα λιανικής- με μικρότερη εξαγωγική δραστηριότητα σε 
Αλβανία και Κύπρο και η έδρα της είναι επί της Λ.Βουλιαγμένης 112 & Ζαμάνου 1  στην Αθήνα. 

Η Eταιρεία αποτελεί θυγατρική 100% της εταιρείας adidas AG με έδρα τη Γερμανία και ενοποιείται 
στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της. 

2 Βάση παρουσίασης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

2.1 Δήλωση συμμόρφωσης 

Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις αφορούν στη χρήση 1.1.2021 - 31.12.2021, και 
έχουν συνταχθεί: 

 
α) σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), όπως αυτά 
υιοθετούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, βάσει του Κανονισμού αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 19ης Ιουλίου 2002 και 

 

β) με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους. 

 
Τα ποσά που περιλαμβάνονται στις παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται 
σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στις επιμέρους σημειώσεις. 

 
Οι εκτιμήσεις και τα κριτήρια που εφαρμόζονται από την Εταιρεία για τη λήψη αποφάσεων και τα 
οποία επηρεάζουν τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων στηρίζονται σε ιστορικά 
δεδομένα και σε υποθέσεις που, υπό τις παρούσες συνθήκες, κρίνονται λογικές. 

 
Οι εκτιμήσεις και τα κριτήρια λήψης αποφάσεων επανεκτιμώνται για να λάβουν υπόψη τις 
τρέχουσες εξελίξεις και οι επιπτώσεις από τυχόν αλλαγές τους αναγνωρίζονται στις 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις κατά το χρόνο που πραγματοποιούνται. 

 

Οι λογιστικές αρχές που έχει ακολουθήσει η Εταιρεία για τη σύνταξη των ετήσιων οικονοµικών 

καταστάσεων έχουν εφαρµοστεί µε συνέπεια στις χρήσεις 2021 και 2020, αφού ληφθούν υπόψη οι 

ακόλουθες τροποποιήσεις προτύπων οι οποίες εκδόθηκαν από το Συµβούλιο Διεθνών Λογιστικών 

Προτύπων (IASB), υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρµόστηκαν από 1.1.2021. 

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 19/10/2022. 

2.2 Βάση επιμέτρησης 

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί βάσει της αρχής του ιστορικού κόστους. 

 

2.3 Λειτουργικό νόμισμα 

Το λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας είναι το Ευρώ. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 

Εταιρείας παρουσιάζονται σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στις επιμέρους σημειώσεις. 
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2.4 Χρήση εκτιμήσεων και παραδοχών  

Η σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. απαιτεί τη διενέργεια 
εκτιμήσεων και υιοθέτηση παραδοχών από τη Διοίκηση, οι οποίες δύνανται να επηρεάσουν την 
εφαρμογή των λογιστικών αρχών και τα λογιστικά υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων και 
υποχρεώσεων, καθώς επίσης και τα ποσά των εσόδων και εξόδων.  Τα πραγματικά αποτελέσματα 
ενδέχεται να διαφέρουν από τις ανωτέρω εκτιμήσεις. 

Οι εκτιμήσεις και οι σχετικές υποθέσεις επανεξετάζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα.  Αποκλίσεις 
των λογιστικών εκτιμήσεων αναγνωρίζονται την περίοδο κατά την οποία επανεξετάζονται εφόσον 
αφορούν μόνο την τρέχουσα περίοδο ή αν αφορούν και τις μελλοντικές περιόδους, οι αποκλίσεις 
επηρεάζουν την τρέχουσα και μελλοντικές περιόδους. 

Πληροφορίες για τις σημαντικές αποφάσεις και εκτιμήσεις της Διοίκησης για την εφαρμογή των 

λογιστικών αρχών περιλαμβάνονται στις παρακάτω σημειώσεις: 

Σημείωση 13: Προβλέψεις 

Σημείωση 21α: Πιστωτικός κίνδυνος και Απομείωση εμπορικών απαιτήσεων 

Σημείωση 20: Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και δεσμεύσεις 

Σημείωση 3.4: Απομείωση αποθεμάτων  

Σημείωση 3.2: Απομείωση παγίων 

 

Η Εταιρεία, για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31.12.2021, βασίστηκε στην 

αρχή της συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας.  

 

 

 

3 Σημαντικές λογιστικές πολιτικές 

Οι λογιστικές πολιτικές που αναφέρονται παρακάτω έχουν εφαρμοσθεί με συνέπεια για όλες τις 

χρήσεις που αναφέρονται στις παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 

 

3.1 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

Λογισμικά προγράμματα 

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον συσσωρευμένες 

αποσβέσεις, μείον οποιαδήποτε συσσωρευμένη απομείωση. Οι αποσβέσεις διενεργούνται με βάση 

τη σταθερή μέθοδο στο διάστημα της ωφέλιμης ζωής τους, η οποία κυμαίνεται στα 3 - 5 χρόνια. 

Δαπάνες που απαιτούνται για την επισκευή και συντήρηση του λογισμικού αναγνωρίζονται ως 

έξοδα στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων στο έτος που προκύπτουν. 

3.2 Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Τα Ιδιοχρησιμοποιούμενα  ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία χρησιμοποιούνται από την 

Εταιρεία είτε για τις λειτουργικές εργασίες είτε για διοικητικούς σκοπούς. Τα ενσώματα περιουσιακά 

στοιχεία αποτιμώνται στην αξία κτήσης μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις, μείον οποιαδήποτε 

συσσωρευμένη απομείωση. Η αξία κτήσης περιλαμβάνει δαπάνες που συνδέονται άμεσα με την 

απόκτησή τους. 
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Οι μεταγενέστερες δαπάνες συμπεριλαμβάνονται στην αξία του παγίου, ή κατά περίπτωση 

αναγνωρίζονται ως ξεχωριστό πάγιο, μόνο όταν πιθανολογείται ότι μελλοντικά οικονομικά οφέλη 

θα εισρεύσουν στην Εταιρεία και οι δαπάνες αυτές μπορούν να αποτιμηθούν αξιόπιστα. 

Οι λοιπές δαπάνες επισκευών και συντηρήσεων καταχωρούνται στα αποτελέσματα χρήσης κατά 

το έτος που πραγματοποιούνται. 

Αποσβέσεις: 

Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Τα υπόλοιπα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία αποσβένονται με 

βάση τη μέθοδο της σταθερής απόσβεσης κατά τη διάρκεια της αναμενόμενης ωφέλιμης ζωής τους,  

που  έχει ως εξής: 

Είδος παγίου στοιχείου Αριθμός ετών ωφέλιμης  ζωής 

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 3 –  5 

Μηχανήματα 10 

Οι «Βελτιώσεις σε ακίνητα τρίτων»  αποσβένονται στο μικρότερο χρονικό διάστημα μεταξύ της 

ωφέλιμης ζωής της βελτίωσης και της διάρκειας μίσθωσης του μισθωμένου ακινήτου.  

Η ωφέλιμη ζωή των περιουσιακών στοιχείων επανεξετάζεται και αναπροσαρμόζεται εφόσον 

κρίνεται αναγκαίο κατά την ημερομηνία σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

Απομείωση αξίας μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 

Τα μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποσβένονται, εξετάζονται για ενδείξεις 

απομείωσης της αξίας τους ετησίως και υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης της αξίας τους, όταν 

υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δε θα ανακτηθεί. Τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν 

απροσδιόριστη ωφέλιμη ζωή, καθώς και άυλα περιουσιακά στοιχεία που δεν είναι έτοιμα προς 

χρήση δεν αποσβένονται και υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης ετησίως. 

 

Για τον έλεγχο απομείωσης, τα περιουσιακά στοιχεία ομαδοποιούνται στη μικρότερη ομάδα 

περιουσιακών στοιχείων που δημιουργεί ταμειακές εισροές από συνεχιζόμενη χρήση που είναι 

ευρύτερα ανεξάρτητες από τις ταμειακές εισροές άλλων περιουσιακών στοιχείων ή μονάδων 

δημιουργίας ταμειακών ροών (CGUs). Το ανακτήσιμο ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου ή CGU 

είναι το μεγαλύτερο της αξίας χρήσης και της εύλογης αξίας μείον το κόστος διάθεσης. Η αξία 

χρήσης βασίζεται στις εκτιμώμενες μελλοντικές ταμειακές ροές, προεξοφλημένες στην παρούσα 

αξία τους, χρησιμοποιώντας προεξοφλητικό επιτόκιο που αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες 

εκτιμήσεις της αγοράς για τη χρονική αξία του χρήματος και τους ειδικούς κινδύνους για τα 

περιουσιακά στοιχεία ή τα CGU. Ζημία απομείωσης αναγνωρίζεται εάν η λογιστική αξία ενός 

περιουσιακού στοιχείου ή ενός CGU υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό του. 

 

Οι ζημίες απομείωσης αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα. Οι ζημίες απομείωσης επιμερίζονται 

πρώτα ώστε να μειώσουν τη λογιστική αξία οποιασδήποτε υπεραξίας έχει αναγνωριστεί για το 

συγκεκριμένο CGU και στη συνέχεια μειώνουν τη λογιστική αξία των άλλων περιουσιακών 

στοιχείων του CGU σε αναλογική βάση. 

 

Απομειώσεις υπεραξίας δεν αναστρέφονται. Τα μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

εκτός της υπεραξίας, που έχουν υποστεί απομείωση ελέγχονται για πιθανή αναστροφή της 

απομείωσης στη λήξη κάθε περιόδου αναφοράς. Στην περίπτωση αυτή επαναπροσδιορίζεται το 

ανακτήσιμο ποσό του περιουσιακού στοιχείου και η ζημιά απομείωσης αντιλογίζεται 

επαναφέροντας τη λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου στο ανακτήσιμο ποσό του στην 
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έκταση που αυτό δεν υπερβαίνει τη λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου που θα είχε 

προσδιοριστεί (καθαρή από αποσβέσεις ή απομειώσεις) αν δεν είχε καταχωρηθεί η ζημιά 

απομείωσης σε προηγούμενα έτη. 

 

 

3.3 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις 

Χρηματοοικονομικό μέσο είναι κάθε σύμβαση που δημιουργεί ταυτόχρονα ένα 
χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο για μια οικονομική οντότητα και μια 
χρηματοοικονομική υποχρέωση ή ένα συμμετοχικό τίτλο για μια άλλη οικονομική οντότητα.  

i) Αναγνώριση και αρχική επιμέτρηση 

Η αναγνώριση των εμπορικών απαιτήσεων λαμβάνει χώρα κατά τη χρονική στιγμή που 
δημιουργούνται. Όλα τα υπόλοιπα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού 
αναγνωρίζονται αρχικά όταν η Εταιρεία γίνεται μέρος των συμβατικών προβλέψεων του σχετικού 
χρηματοοικονομικού μέσου. Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (εκτός εάν πρόκειται για 
εμπορικές απαιτήσεις χωρίς σημαντικό χρηματοδοτικό μέρος οι οποίες αρχικά επιμετρώνται στην 
αξία της συναλλαγής) αρχικά επιμετρώνται στην εύλογη αξία αυξημένη, για στοιχεία που δεν 
αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων, με τα άμεσα κόστη συναλλαγής που 
σχετίζονται με την απόκτησή τους.  

 

ii) Ταξινόμηση και μεταγενέστερη επιμέτρηση  

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία  

Κατά την αρχική του αναγνώριση, ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο επιμετράται είτε 
α) στην αναπόσβεστη αξία, είτε β) στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εισοδημάτων, 
είτε γ) στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων. Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία δεν 
επαναταξινομούνται μετέπειτα της αρχικής τους αναγνώρισης, εκτός εάν η Εταιρεία αλλάξει το 
επιχειρηματικό μοντέλο διαχείρισης αυτών των στοιχείων, οπότε όλα τα επηρεαζόμενα 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία επαναταξινομούνται την πρώτη ημέρα της πρώτης 
περιόδου αναφοράς που ακολουθεί την αλλαγή του επιχειρηματικού μοντέλου.  

Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακά στοιχείο επιμετράται στην αναπόσβεστη αξία εάν πληροί το 
σύνολο των παρακάτω συνθηκών:  

— δεν έχει οριστεί από τη Διοίκηση ως στοιχείο που αποτιμάται σε εύλογη αξία μέσω 
αποτελεσμάτων.  

— διακρατείται στα πλαίσια ενός επιχειρηματικού μοντέλου που στοχεύει στη διακράτηση 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων προκειμένου να συλλέγονται συμβατικές χρηματικές 
ροές και  

— οι συμβατικοί του όροι δημιουργούν σε καθορισμένες ημερομηνίες ταμειακές ροές που 
αποτελούν αποκλειστικά πληρωμές κεφαλαίου και τόκου επί του εκκρεμούντος κεφαλαίου.  

Κατά την αρχική αναγνώριση μίας επένδυσης σε μετοχικούς τίτλους που δε διακρατείται για 
εμπορία, η Εταιρεία δύναται αμετάκλητα να αποφασίσει να παρουσιάσει τις μελλοντικές αλλαγές 
στην εύλογη αξία της επένδυσης στα Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα. Αυτή η επιλογή γίνεται 
αξιολογώντας μεμονωμένα την κάθε επένδυση. Όλα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
που δεν ταξινομούνται ως επιμετρούμενα στο αποσβεσμένο κόστος ή στην εύλογη αξία μέσω 
των λοιπών συνολικών εισοδημάτων, επιμετρούνται στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων.  
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Κατά την αρχική αναγνώριση, η Εταιρεία δύναται να καθορίσει αμετάκλητα ένα 
χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο που κατά τα λοιπά πληροί τα κριτήρια επιμέτρησης, να 
επιμετράται είτε σε αποσβεσμένο κόστος, είτε στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών 
εισοδημάτων, είτε στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων εάν αυτό εξαλείφει ή μειώνει σημαντικά 
μια λογιστική αναντιστοιχία που διαφορετικά θα προέκυπτε.  

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία – Μετέπειτα επιμέτρηση και Κέρδη/Ζημίες  

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού σε αποσβεσμένο κόστος  

Αυτά τα περιουσιακά στοιχεία μετέπειτα αποτιμώνται στο αποσβεσμένο κόστος χρησιμοποιώντας 
τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Το αποσβεσμένο κόστος μειώνεται κατά τις ζημίες 
απομείωσης. Τα έσοδα από τόκους, τα κέρδη και οι ζημίες από συναλλαγματικές διαφορές και η 
απομείωση αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα. Οποιοδήποτε κέρδος ή ζημία από τη διαγραφή 
(αποαναγνώριση) αναγνωρίζεται στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος. 

Επενδύσεις σε μετοχικούς τίτλους στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εισοδημάτων  

Αυτά τα περιουσιακά στοιχεία μετέπειτα αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους. Τα μερίσματα 
αναγνωρίζονται ως έσοδα στα αποτελέσματα εκτός εάν τα μερίσματα αντιπροσωπεύουν σαφώς 
την ανάκτηση μέρους του κόστους της επένδυσης. Τα λοιπά καθαρά κέρδη και ζημίες 
αναγνωρίζονται στα Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα και δεν επαναταξινομούνται στα αποτελέσματα.  

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων  

Αυτά τα περιουσιακά στοιχεία μετέπειτα αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους. Τα καθαρά κέρδη 
και οι ζημιές, συμπεριλαμβανομένων των εσόδων τόκων και των μερισμάτων αναγνωρίζονται στα 
αποτελέσματα.  

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις  

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις ταξινομούνται ως επιμετρούμενες στο αποσβεσμένο 
κόστος. Όλες οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αποσβεσμένο 
κόστος χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Οι δαπάνες από τόκους και τα 
κέρδη και οι ζημίες από συναλλαγματικές διαφορές αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα όπως 
επίσης οποιοδήποτε κέρδος ή ζημία από τυχόν διαγραφή τους.  

iii) Απο-αναγνώριση  

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία  

Η Εταιρεία αποαναγνωρίζει ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο όταν:  

— λήγουν τα συμβατικά δικαιώματα για τις ταμειακές ροές από το χρηματοοικονομικό περιουσιακό 
στοιχείο ή  

— μεταβιβάζει τα δικαιώματα λήψης συμβατικών ταμειακών ροών σε μια συναλλαγή στην οποία 
μεταφέρονται ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και τα οφέλη από την κυριότητα του χρηματοοικονομικού 
περιουσιακού στοιχείου ή στην οποία η Εταιρεία δε μεταβιβάζει ούτε διατηρεί ουσιαστικά όλους 
τους κινδύνους και τα οφέλη από την κυριότητα και δε διατηρεί τον έλεγχο του χρηματοοικονομικού 
περιουσιακού στοιχείου. 

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις  

Η Εταιρεία αποαναγνωρίζει μια χρηματοοικονομική υποχρέωση όταν οι συμβατικές της 
υποχρεώσεις εκπληρώνονται ή ακυρώνονται ή λήγουν. Επίσης, η Εταιρεία παύει να αναγνωρίζει 
μια χρηματοοικονομική υποχρέωση όταν τροποποιούνται οι όροι της και οι ταμειακές ροές της 
τροποποιημένης υποχρέωσης διαφέρουν σημαντικά, οπότε μια νέα χρηματοοικονομική 
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υποχρέωση με βάση τους τροποποιημένους όρους αναγνωρίζεται στην εύλογη αξία. Κατά τη 
διαγραφή μιας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας που έχει 
εξαλειφθεί και του καταβληθέντος ποσού (συμπεριλαμβανομένων τυχόν μη μεταβιβαζόμενων 
περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων που έχουν αναληφθεί) αναγνωρίζεται στα 
αποτελέσματα.  

iv) Συμψηφισμοί  

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 
συμψηφίζονται και το καθαρό ποσό παρουσιάζεται στην Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης 
όταν και μόνο όταν η Εταιρεία έχει ένα νομικά εκτελεστό δικαίωμα να συμψηφίσει τα ποσά και 
προτίθεται είτε να τα διακανονίσει σε καθαρή βάση είτε να εισπράξει τη σχετική απαίτηση και να 
διακανονίσει την υποχρέωση ταυτόχρονα. 

Απομείωση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων  

Οι απαιτήσεις από πελάτες, αρχικά καταχωρούνται στην τιμή συναλλαγής που προσδιορίζεται 
σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 15 και μεταγενέστερα επιμετρώνται στο αναπόσβεστο κόστος με τη χρήση 
του πραγματικού επιτοκίου, μετά από την αφαίρεση των προβλέψεων απομείωσης. Η Εταιρεία 
αναγνωρίζει προβλέψεις απομείωσης για αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές για όλα τα 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. Για τον προσδιορισμό των αναμενόμενων πιστωτικών 
ζημιών σε σχέση με τις εμπορικές απαιτήσεις η Εταιρεία εφαρμόζει την απλοποιημένη 
προσέγγιση (simplified approach) που προβλέπεται από το ΔΠΧΑ 9. Ως εκ τούτου η Εταιρεία δεν 
παρακολουθεί τις μεταβολές στον πιστωτικό κίνδυνο, αλλά αναγνωρίζει ένα ποσοστό ζημιών που 
βασίζεται στις αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές σε όλη τη διάρκεια της ζωής, σε κάθε περίοδο 
αναφοράς. Η Εταιρεία έχει καταρτίσει πίνακα προβλέψεων που βασίζεται στην ιστορική εμπειρία 
των πιστωτικών ζημιών, προσαρμοσμένη με μελλοντικούς παράγοντες κατάλληλους για τους 
οφειλέτες και το οικονομικό περιβάλλον. Βάσει της προσέγγισης αυτής, η Εταιρεία αναγνωρίζει 
τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές από την αρχική αναγνώριση και καθ' όλη τη διάρκεια ζωής 
των εμπορικών απαιτήσεων (expected lifetime losses). Οι ζημιές αναγνωρίζονται στα 
αποτελέσματα και απεικονίζονται σε λογαριασμό πρόβλεψης. Όταν η Εταιρεία θεωρεί ότι δεν 
υπάρχουν ρεαλιστικές προοπτικές ανάκτησης του περιουσιακού στοιχείου, τα σχετικά ποσά 
διαγράφονται. Εάν το ποσό της ζημίας απομείωσης μειωθεί μεταγενέστερα και η μείωση 
σχετίζεται αντικειμενικά με ένα γεγονός που συνέβη μετά την αναγνώριση της απομείωσης, τότε 
η ζημιά απομείωσης που είχε αναγνωριστεί προηγουμένως αντιστρέφεται μέσω των 
αποτελεσμάτων. 

Οι απαιτήσεις οι οποίες έχουν καταστεί ανεπίδεκτες εισπράξεως διαγράφονται με μείωση της ήδη 
σχηματισθείσας πρόβλεψης απομείωσης. 

 

3.4 Αποθέματα 

Τα αποθέματα αποτιμώνται στην χαμηλότερη τιμή μεταξύ κόστους κτήσης και καθαρής 
ρευστοποιήσιμης αξίας.  Το κόστος κτήσης προσδιορίζεται με την μέθοδο του ετησίου μέσου 
σταθμικού κόστους και περιλαμβάνει το κόστος αγοράς και λοιπά έξοδα έως ότου το προϊόν είναι 
έτοιμο προς πώληση.  Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία εκτιμάται με βάση την αναμενόμενη τιμή 
πώλησης στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας αφαιρουμένων και τυχόν εξόδων 
ολοκλήρωσης της πώλησης. 

Απομείωση αποθεμάτων 
 
Κατάλληλη μέριμνα λαμβάνεται για τα άχρηστα, απαξιωμένα και με πολύ χαμηλή κυκλοφοριακή 
ταχύτητα αποθέματα εφόσον αυτά υπερβαίνουν τα προβλεπόμενα. Η μείωση της αξίας από τη 
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λογιστική στην καθαρή ρευστοποιήσιμη και οι ζημίες στα αποθέματα, εξοδοποιούνται στην περίοδο 
στην οποία αντιστοιχεί η υποτίμηση ή ζημία. 

 

3.5 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματικά διαθέσιμα στο ταμείο, οι καταθέσεις σε 
Τράπεζες και οι βραχυπρόθεσμες επενδύσεις (διάρκειας μικρότερης του τριμήνου) άμεσης 
ρευστοποιήσεως και μηδενικού κινδύνου. 

3.6 Μετοχικό κεφάλαιο 

Το μετοχικό κεφάλαιο αποτελείται από κοινές ονομαστικές μετοχές και εμφανίζεται στην καθαρή 
θέση.  Τα άμεσα σχετιζόμενα με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έξοδα μειώνουν 
ισόποσα τα ίδια κεφάλαια. 

3.6.1 Τακτικό Αποθεματικό 

Σύμφωνα με το Νόμο 4548/2018, η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη να παρακρατεί από τα καθαρά 
λογιστικά της κέρδη ελάχιστο ποσοστό 5% ετησίως ως τακτικό αποθεματικό.  Η παρακράτηση 
παύει να είναι υποχρεωτική όταν το σύνολο του τακτικού αποθεματικού υπερβεί το εν τρίτο του 
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.  Το αποθεματικό αυτό το οποίο είναι φορολογημένο δεν 
μπορεί να διανεμηθεί καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής της Εταιρείας και προορίζεται για την κάλυψη τυχόν 
χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών εις νέον. Το τακτικό αποθεματικό 
αναγνωρίζεται με την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. 

3.7 Παροχές προς το προσωπικό  

Η συνταξιοδότηση του προσωπικού, μετά την αποχώρησή του από την εργασία, καλύπτεται από 
τον ΕΦΚΑ. Η Εταιρεία και το προσωπικό συνεισφέρουν σε αυτό σε μηνιαία βάση. Η Εταιρεία δεν 
έχει περαιτέρω υποχρέωση να καταβάλει επιπλέον εισφορές σε περίπτωση που ο φορέας αυτός 
δεν έχει τα απαραίτητα περιουσιακά στοιχεία για την κάλυψη των παροχών που σχετίζονται με την 
υπηρεσία του προσωπικού στο τρέχον ή σε παρελθόντα έτη. Οι εισφορές που καταβάλει η Εταιρεία 
αναγνωρίζονται στις αμοιβές προσωπικού με βάση την αρχή των δεδουλευμένων.   

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το ελληνικό εργατικό δίκαιο, οι εργαζόμενοι δικαιούνται αποζημίωσης 
στην περίπτωση εξόδου από την υπηρεσία, το ύψος της οποίας εξαρτάται από το ύψος των 
αποδοχών τους, την προϋπηρεσία τους στην Εταιρεία και την αιτία εξόδου τους από την υπηρεσία 
(απόλυση ή συνταξιοδότηση). Στην περίπτωση παραίτησης ή δικαιολογημένης απολύσεως, το 
δικαίωμα αυτό δεν υφίσταται. Το πληρωτέο ποσό κατά τη συνταξιοδότηση ανέρχεται στο 40% του 
ποσού που καταβάλλεται σε περίπτωση αναιτιολόγητης απολύσεως. 

Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 19, η υποχρέωση της Εταιρείας από το ανωτέρω 

πρόγραμμα καθορισμένων παροχών συνταξιοδότησης υπολογίζεται ως η παρούσα αξία των 

αναμενόμενων μελλοντικών πληρωμών που θα απαιτηθούν για το διακανονισμό της υποχρέωσης 

που απορρέει από τις υπηρεσίες της τρέχουσας και των προηγούμενων περιόδων. 

Η Εταιρεία δεν έχει προβεί σε διενέργεια αναλογιστικής μελέτης, με συνέπεια να μην μπορεί να 

προσδιοριστεί η υποχρέωσή της από το πρόγραμμα καθορισμένων παροχών συνταξιοδότησης. 

3.8 Προβλέψεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

Μία πρόβλεψη καταχωρείται στην Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης όταν η Εταιρεία έχει 
νομική ή τεκμαρτή υποχρέωση ως αποτέλεσμα παρελθόντος γεγονότος και είναι πιθανό ότι θα 
απαιτηθεί εκροή οικονομικού οφέλους για τακτοποίηση της υποχρέωσης και το ποσό αυτής 
μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα. Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε ημερομηνία της 
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Χρηματοοικονομικής Θέσης και, αν δεν είναι πλέον πιθανό ότι θα υπάρξει εκροή πόρων για τον 
διακανονισμό της δέσμευσης, οι προβλέψεις αντιλογίζονται. Οι προβλέψεις χρησιμοποιούνται 
μόνο για τον σκοπό για τον οποίο αρχικά δημιουργήθηκαν.  Εάν η επίπτωση είναι σημαντική, οι 
προβλέψεις προσδιορίζονται με προεξόφληση των αναμενόμενων μελλοντικών ταμειακών 
εκροών κάνοντας χρήση ενός συντελεστή προ-φόρου, ο οποίος αντικατοπτρίζει τη διαχρονική 
αξία του χρήματος και, όπου πρόσφορο, τους ειδικούς κινδύνους που σχετίζονται με την 
υποχρέωση.   

Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις αλλά 
γνωστοποιούνται, εκτός εάν η πιθανότητα εκροής πόρων είναι ελάχιστη. Ενδεχόμενες απαιτήσεις 
δεν αναγνωρίζονται στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η 
εισροή των οικονομικών ωφελειών είναι πιθανή. 

(i) Επαχθείς συμβάσεις 

Πρόβλεψη για επαχθείς συμβάσεις σχηματίζεται όταν τα αναμενόμενα οφέλη που θα προκύψουν 
για την Εταιρεία από μια σύμβαση είναι χαμηλότερα από το αναπόφευκτο κόστος για την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεών της βάσει της σύμβασης.  Η πρόβλεψη αυτή υπολογίζεται στην 
παρούσα αξία του χαμηλότερου ποσού μεταξύ του αναμενόμενου κόστους για τον τερματισμό 
της σύμβασης και του αναμενόμενου καθαρού κόστους για τη συνέχιση της σύμβασης.  Πριν το 
σχηματισμό της πρόβλεψης, η Εταιρεία αναγνωρίζει τυχόν ζημία απομείωσης επί των στοιχείων 
του ενεργητικού που συνδέονται με την εν λόγω σύμβαση. 

3.9 Μισθώσεις 

Μισθώσεις ως μισθωτής 

Κατά την έναρξη ισχύος μίας σύμβασης, η Εταιρεία εκτιμά εάν η σύμβαση αποτελεί, ή εμπεριέχει, 
μίσθωση. Μια σύμβαση αποτελεί, ή εμπεριέχει, μίσθωση εάν η σύμβαση μεταβιβάζει το δικαίωμα 
ελέγχου της χρήσης ενός αναγνωριζόμενου περιουσιακού στοιχείου για συγκεκριμένη χρονική 
περίοδο έναντι ανταλλάγματος. Η Εταιρεία αναγνωρίζει υποχρεώσεις από μισθώσεις για τις 
πληρωμές μισθώσεων και περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης που αντιπροσωπεύουν το 
δικαίωμα χρήσης των υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων. 

i. Περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης  

Η Εταιρεία αναγνωρίζει τα περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης κατά την ημερομηνία 
έναρξης της μισθωτικής περιόδου (δηλ. την ημερομηνία που το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο 
είναι διαθέσιμο προς χρήση).  Αναφορικά με τη μεταγενέστερη επιμέτρηση, η Εταιρεία, εφαρμόζει 
τη μέθοδο κόστους για την επιμέτρηση των δικαιωμάτων χρήσης μισθωμένων περιουσιακών 
στοιχείων. Συνεπώς, το δικαίωμα χρήσης μισθωμένων περιουσιακών στοιχείων επιμετράται στο 
κόστος μετά την αφαίρεση των συσσωρευμένων αποσβέσεων και των συσσωρευμένων ζημιών 
απομείωσης και αναπροσαρμόζεται λόγω επαναμέτρησης της υποχρέωσης από μισθώσεις. Τα 
περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης αποσβένονται με βάση τη σταθερή μέθοδο στη 
μικρότερη χρονική περίοδο μεταξύ της διάρκειας της μίσθωσης και της ωφέλιμης ζωής τους. 
Επιπλέον, το δικαίωμα χρήσης ελέγχεται για ζημίες απομείωσης, εάν υπάρχουν, και 
προσαρμόζεται στις περιπτώσεις όπου υπάρχει αναπροσαρμογή της υποχρέωσης μίσθωσης. 

 

ii. Υποχρεώσεις από μισθώσεις 

Κατά την ημερομηνία έναρξης της μίσθωσης, η Εταιρεία επιμετρά την υποχρέωση από μισθώσεις 
στην παρούσα αξία των μισθωμάτων τα οποία πρόκειται να καταβληθούν κατά τη διάρκεια 
μίσθωσης.  Τα μισθώματα αποτελούνται από τα σταθερά μισθώματα (περιλαμβανομένων των 
ουσιαστικά σταθερών μισθωμάτων) μειωμένα κατά τυχόν εισπρακτέα κίνητρα μισθώσεων, τα 
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κυμαινόμενα μισθώματα τα οποία εξαρτώνται από έναν δείκτη ή ένα επιτόκιο και τα ποσά τα 
οποία αναμένεται να καταβληθούν βάσει των εγγυήσεων υπολειμματικής αξίας. Τα μισθώματα 
επίσης περιλαμβάνουν την τιμή άσκησης του δικαιώματος αγοράς εάν είναι μάλλον βέβαιο ότι η 
Εταιρεία θα ασκήσει το εν λόγω δικαίωμα και την καταβολή ρήτρας για καταγγελία της μίσθωσης 
εάν η διάρκεια μίσθωσης αποτυπώνει την άσκηση δικαιώματος για καταγγελία. Για την 
προεξόφληση των μισθωμάτων, η Εταιρεία χρησιμοποιεί το διαφορικό επιτόκιο δανεισμού της 
καθώς το τεκμαρτό επιτόκιο της μίσθωσης δεν μπορεί να προσδιοριστεί εύκολα. 

Μετά την ημερομηνία έναρξης της μίσθωσης, το ποσό της υποχρέωσης από μισθώσεις αυξάνεται 
βάσει των τόκων επί της υποχρέωσης και μειώνεται με την καταβολή των μισθωμάτων. Επιπλέον, 
η λογιστική αξία της υποχρέωσης από μισθώσεις επανεπιμετράται εάν υπάρχουν επανεκτιμήσεις 
ή τροποποιήσεις του συμβολαίου μίσθωσης. 

Επανεκτίμηση γίνεται όταν υπάρχει μεταβολή στις μελλοντικές πληρωμές μισθωμάτων που 
μπορεί να προκύπτουν από τη μεταβολή ενός δείκτη ή εάν υπάρχει μια μεταβολή στην εκτίμηση 
της Εταιρείας για το ποσό που αναμένεται να καταβληθεί για μια εγγύηση υπολειμματικής αξίας, 
μεταβολή στη διάρκεια της σύμβασης μίσθωσης και μεταβολή στην εκτίμηση άσκησης του 
δικαιώματος αγοράς του υποκείμενου στοιχείου, εφόσον υπάρχει. Όταν η υποχρέωση μίσθωσης 
αναπροσαρμόζεται, γίνεται  και αντίστοιχη προσαρμογή στη λογιστική αξία του δικαιώματος 
χρήσης ή καταχωρείται στα αποτελέσματα όταν η λογιστική αξία του δικαιώματος χρήσης μειωθεί 
στο μηδέν. 

Η Εταιρεία επέλεξε να κάνει χρήση της εξαίρεσης που παρέχει το ΔΠΧΑ 16 και να μην αναγνωρίζει 
δικαίωμα χρήσης και υποχρέωση μίσθωσης για μισθώσεις των οποίων η διάρκεια δεν υπερβαίνει 
τους 12 μήνες ή για μισθώσεις στις οποίες το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο είναι χαμηλής 
αξίας (αξίας μικρότερης των ΕΥΡΩ 5.000 όταν είναι καινούργιο). 

Σύμφωνα με την πολιτική που επέλεξε να εφαρμόσει η Εταιρεία, το δικαίωμα χρήσης 
αναγνωρίζεται στα «Δικαιώματα χρήσης περιουσιακών στοιχείων» και η υποχρέωση μίσθωσης 
στις «Υποχρεώσεις από μισθώσεις».  

Μισθώσεις ως εκμισθωτής 

Κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος μιας μίσθωσης, η Εταιρεία, ενεργώντας ως εκμισθωτής, 
ταξινομεί κάθε μίσθωσή της είτε ως λειτουργική μίσθωση είτε ως χρηματοδοτική μίσθωση με βάση 
συγκεκριμένα κριτήρια που αφορούν την αξιολόγηση του αν η μίσθωση μεταφέρει ουσιωδώς 
όλους τους κινδύνους και τις ωφέλειες από την ιδιοκτησία του υποκείμενου μισθωμένου στοιχείου. 
Στην περίπτωση αυτή, η μίσθωση κατατάσσεται ως χρηματοδοτική, ενώ στην αντίθετη 
περίπτωση ως λειτουργική. 

Χρηματοδοτικές μισθώσεις: Στις περιπτώσεις συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης, στις οποίες 
η Εταιρεία λειτουργεί ως εκμισθωτής, το συνολικό ποσό των μισθωμάτων, που προβλέπει η 
σύμβαση μίσθωσης, καταχωρείται στην κατηγορία δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών. Η 
διαφορά, μεταξύ της παρούσας αξίας (καθαρή επένδυση) των μισθωμάτων και του συνολικού 
ποσού των μισθωμάτων, αναγνωρίζεται ως μη δεδουλευμένος τόκος και εμφανίζεται αφαιρετικά 
των απαιτήσεων. Οι εισπράξεις των μισθωμάτων μειώνουν τη συνολική απαίτηση από 
μισθώματα, ενώ το χρηματοοικονομικό έσοδο αναγνωρίζεται με τη μέθοδο του δεδουλευμένου. 
Οι απαιτήσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις εξετάζονται για απομείωση της αξίας τους, 
σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9. 

Λειτουργικές μισθώσεις: Στις περιπτώσεις λειτουργικών μισθώσεων, η Εταιρεία κατατάσσει το 
μισθωμένο πάγιο ως στοιχείο του ενεργητικού, διενεργώντας αποσβέσεις με βάση την ωφέλιμη 
ζωή του. Τα ποσά των μισθωμάτων, που αντιστοιχούν στη χρήση του μισθωμένου παγίου 
αναγνωρίζονται ως έσοδα, στην κατηγορία λοιπά έσοδα, με τη μέθοδο του δεδουλευμένου. 
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Όταν η Εταιρεία είναι ενδιάμεσος εκμισθωτής, αξιολογεί την κατάταξη της υπεκμίσθωσης 
κάνοντας αναφορά στο δικαίωμα χρήσης της κύριας μίσθωσης, δηλαδή η Εταιρεία συγκρίνει τους 
όρους της κύριας μίσθωσης με αυτούς της υπεκμίσθωσης. Αντίθετα, εάν η κύρια μίσθωση είναι 
μια βραχυπρόθεσμη μίσθωση στην οποία η Εταιρεία εφαρμόζει την εξαίρεση που περιγράφεται 
παραπάνω, τότε κατατάσσει την υπεκμίσθωση ως λειτουργική μίσθωση. 

Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία αναγνωρίζει τα ποσά των μισθωμάτων, που αντιστοιχούν στην 
υπεκμίσθωση του μισθωμένου παγίου ως έσοδα, στην κατηγορία λοιπά έσοδα, με τη μέθοδο του 
δεδουλευμένου. 

 

 

3.10 Έσοδα  

Έσοδα από την πώληση αγαθών 

Η Εταιρεία αναγνωρίζει τα έσοδα, εξαιρουμένων τόκων και εσόδων από μερίσματα και άλλα 
συναφή έσοδα από χρηματοοικονομικά μέσα που αναγνωρίζονται σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9, κατά 
τη μεταβίβαση των υποσχόμενων αγαθών σε πελάτες σε ποσά που αντικατοπτρίζουν το 
αντάλλαγμα που αναμένεται να δικαιούται η Εταιρεία έναντι των εν λόγω αγαθών με βάση την 
παρακάτω προσέγγιση πέντε βημάτων:  

 

1:  Προσδιορισμός της σύμβασης για την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών (Identify 
the Contract).  

2:  Προσδιορισμός των ξεχωριστών υποχρεώσεων που απορρέουν από τη σύμβαση με τον 
πελάτη (Identify the separate performance obligations within a contract).  

3:  Προσδιορισμός του τιμήματος συναλλαγής (Determine the transaction price).  

4:  Κατανομή του τιμήματος συναλλαγής στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση 
(Allocate the transaction price to the performance obligations in the contract). 

5:  Αναγνώριση εσόδου καθώς η οντότητα ικανοποιεί τις υποχρεώσεις της που απορρέουν 
από τη σύμβαση με τον πελάτη (Recognize revenue when or as a performance obligation is 
satisfied). 

 

Τα έσοδα αναγνωρίζονται, σύμφωνα με το ΔΧΠΑ 15, στο ποσό, το οποίο η Εταιρεία αναμένει να 
δικαιούται ως αντάλλαγμα για τη μεταβίβαση των αγαθών σε έναν πελάτη όταν ο πελάτης αποκτά 
τον έλεγχο των αγαθών.  

 

Έσοδο ορίζεται το ποσό το οποίο μία οικονομική οντότητα αναμένει να δικαιούται ως αντάλλαγμα 
για τα αγαθά που μεταβίβασε σε έναν πελάτη, εκτός από τα ποσά που εισπράττονται για 
λογαριασμό τρίτων (φόρος προστιθέμενης αξίας, λοιποί φόροι επί των πωλήσεων). Εάν το 
υποσχόμενο αντάλλαγμα σε μια σύμβαση περιλαμβάνει μεταβλητό ποσό, η Εταιρεία εκτιμά το 
ποσό του ανταλλάγματος που θα δικαιούται έναντι της μεταβίβασης των υποσχόμενων αγαθών 
στον πελάτη. Το ποσό ανταλλάγματος μπορεί να μεταβάλλεται λόγω εκπτώσεων, επιδοτήσεων 
τιμής, επιστροφών χρημάτων, πιστώσεων, μειώσεων τιμής, κινήτρων, πρόσθετων παροχών 
απόδοσης, κυρώσεων ή άλλων παρόμοιων στοιχείων. 
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Η Εταιρεία αναγνωρίζει έσοδα όταν ή καθώς ικανοποιεί την υποχρέωση εκτέλεσης μιας 
σύμβασης, μεταβιβάζοντας τα αγαθά που έχει υποσχεθεί στον πελάτη. Ο πελάτης αποκτά τον 
έλεγχο του αγαθού εάν έχει τη δυνατότητα να κατευθύνει τη χρήση και να αντλεί ουσιαστικά όλα 
τα οικονομικά οφέλη από αυτό το αγαθό ή την υπηρεσία. Ο έλεγχος μεταβιβάζεται κατά τη 
διάρκεια μιας περιόδου ή σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  

 

Τα έσοδα από την πώληση αγαθών αναγνωρίζονται όταν ο έλεγχος του αγαθού μεταφέρεται στον 
πελάτη, με την παράδοσή του, και δεν υπάρχει καμία ανεκπλήρωτη υποχρέωση που θα 
μπορούσε να επηρεάσει την αποδοχή του αγαθού από τον πελάτη.  

Η απαίτηση από τον πελάτη αναγνωρίζεται όταν υπάρχει ένα άνευ προϋποθέσεων δικαίωμα να 

λάβει η οικονομική οντότητα το τίμημα για τις εκτελεσμένες υποχρεώσεις της σύμβασης προς τον 

πελάτη. Το συμβατικό περιουσιακό στοιχείο αναγνωρίζεται όταν η Εταιρεία έχει ικανοποιήσει τις 

υποχρεώσεις της προς τον πελάτη, πριν ο πελάτης πληρώσει ή πριν καταστεί απαιτητή η 

πληρωμή, για παράδειγμα όταν οι υπηρεσίες μεταβιβάζονται στον πελάτη πριν από το δικαίωμα 

της Εταιρείας για την έκδοση τιμολογίου. Η συμβατική υποχρέωση αναγνωρίζεται όταν η Εταιρεία 

λαμβάνει τίμημα από τον πελάτη (προπληρωμή) ή όταν διατηρεί δικαίωμα επί ενός τιμήματος το 

οποίο είναι ανεπιφύλακτο (αναβαλλόμενο έσοδο) πριν την εκτέλεση των υποχρεώσεων της 

σύμβασης και τη μεταφορά των υπηρεσιών. Η συμβατική υποχρέωση αποαναγνωρίζεται όταν 

εκτελεστούν οι υποχρεώσεις της σύμβασης και το έσοδο καταγραφεί στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων. 

 

Υποχρεώσεις επιστροφής χρημάτων 

Παρέχεται το δικαίωμα στον πελάτη να επιστρέψει το αγαθό με αποτέλεσμα την επιστροφή 
χρημάτων, την παροχή πίστωσης για το οφειλόμενο ποσό ή την αλλαγή με άλλο προϊόν. 

 

Όταν διενεργούνται πωλήσεις με δικαίωμα επιστροφής, η Εταιρεία αναγνωρίζει έσοδο για το 
αντάλλαγμα το οποίο εκτιμά ότι θα δικαιούται. Ως εκ τούτου δεν αναγνωρίζεται έσοδο για τα αγαθά 
τα οποία η Εταιρεία εκτιμά ότι θα επιστραφούν (διότι υπάρχει αυξημένη πιθανότητα να προκύψει 
σημαντική αναστροφή στο ποσό του εσόδου).  Η Εταιρεία αναγνωρίζει υποχρέωση για την 
επιστροφή των χρημάτων στο ποσό του καθαρού ανταλλάγματος (χωρίς ΦΠΑ) το οποίο εκτιμά 
ότι δεν θα δικαιούται (αγαθά που θα επιστραφούν) και αναγνωρίζει περιουσιακό στοιχείο με 
σχετική προσαρμογή στο κόστος πωληθέντων για το δικαίωμα ανάκτησης των προϊόντων κατά 
την εκκαθάριση της υποχρέωσης επιστροφής χρημάτων. Το περιουσιακό στοιχείο επιμετράται 
στο κόστος των αρχικών αποθεμάτων μειωμένο κατά το ποσό των εξόδων ανάκτησης. 

 

Μερίσματα 
Τα μερίσματα λογίζονται όταν οριστικοποιείται το δικαίωμα είσπραξης από τους μετόχους με 
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. 
 
Τόκοι 

Τα έσοδα τόκων αναγνωρίζονται με βάση την λογιστική αρχή του δεδουλευμένου. 
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3.11 Φόρος εισοδήματος 

Η Εταιρεία υπόκειται σε φόρο εισοδήματος στην Ελληνική επικράτεια. Η Εταιρεία αναγνωρίζει 
υποχρεώσεις για αναμενόμενα θέματα φορολογικού ελέγχου βασιζόμενη σε εκτιμήσεις του κατά 
πόσο θα οφείλονται επιπλέον φόροι. Όταν το τελικό αποτέλεσμα από τους φόρους αυτών των 
υποθέσεων διαφέρει από τα ποσά που είχαν αρχικά λογισθεί, τέτοιες διαφορές θα επιδράσουν 
στον φόρο εισοδήματος και στις προβλέψεις για αναβαλλόμενη φορολογία στην περίοδο κατά την 
οποία καθορίστηκαν αυτά τα ποσά. 

Ο φόρος εισοδήματος χρήσης αποτελείται από τον τρέχοντα και τον αναβαλλόμενο φόρο δηλαδή 
τον φόρο ή τις φορολογικές ελαφρύνσεις που σχετίζονται με τα οικονομικά οφέλη που 
προκύπτουν στην περίοδο αλλά έχουν ήδη καταλογιστεί ή θα καταλογιστούν από τις φορολογικές 
αρχές σε διαφορετικές περιόδους. Ο φόρος εισοδήματος καταχωρείται στην Κατάσταση 
Συνολικού Εισοδήματος εκτός από την περίπτωση που αφορά κονδύλια τα οποία καταχωρούνται 
απευθείας στα λοιπά συνολικά εισοδήματα.  

Ο τρέχων φόρος εισοδήματος υπολογίζεται επί του φορολογητέου εισοδήματος της χρήσης, βάσει 
των ισχυουσών φορολογικών  διατάξεων  και  συντελεστών  φόρου,  κατά  την  ημερομηνία  
κατάρτισης  των  Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. Στον τρέχοντα φόρο εισοδήματος 
περιλαμβάνονται και τυχόν αναπροσαρμογές φόρου εισοδήματος προηγούμενων χρήσεων.  

Αναβαλλόμενος φόρος ορίζεται ο φόρος ο οποίος αναμένεται να είναι πληρωτέος ή ανακτήσιμος 
για διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας των στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων σε 
επίπεδο Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και των αντίστοιχων φορολογικών βάσεων που 
έχουν χρησιμοποιηθεί στον υπολογισμό του φορολογητέου κέρδους ή ζημιάς, και λογίζεται 
χρησιμοποιώντας τη μέθοδο υπολογισμού με βάση την ημερομηνία Χρηματοοικονομικής Θέσης.  
Οι ακόλουθες προσωρινές διαφορές δε λαμβάνονται υπόψη: η αρχική καταχώρηση στοιχείων του 
ενεργητικού και παθητικού, η οποία δεν επηρεάζει ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογητέο κέρδος 
και διαφορές σχετιζόμενες με επενδύσεις σε θυγατρικές στην έκταση που αυτές δε θα 
αναστραφούν στο άμεσο μέλλον καθώς και σε διαφορές που προκύπτουν από την αρχική 
αναγνώριση της υπεραξίας. Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος καθορίζεται χρησιμοποιώντας 
φορολογικούς συντελεστές που είχαν τεθεί σε ισχύ ή είχαν ουσιωδώς τεθεί σε ισχύ μέχρι την 
ημερομηνία της Χρηματοοικονομικής Θέσης και αναμένεται να είναι σε ισχύ την περίοδο που οι 
αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις θα καταστούν απαιτητές και οι υποχρεώσεις πληρωτέες.  

Η Διοίκηση αξιολογεί περιοδικά τις θέσεις στις φορολογικές δηλώσεις σχετικά με καταστάσεις 
όπου η φορολογική νομοθεσία υπόκειται σε ερμηνεία και σχηματίζει κατάλληλες προβλέψεις, όταν 
αυτό κρίνεται απαραίτητο, σε σχέση με τα ποσά που αναμένονται να πληρωθούν στις 
φορολογικές αρχές. Κατά τη διαδικασία υπολογισμού του τρέχοντος και του αναβαλλόμενου 
φόρου της Εταιρείας η Διοίκηση έχει λάβει υπόψη την αβεβαιότητα σχετικά με τη φορολογική θέση 
της Εταιρείας, σχετικά με τυχόν πρόσθετους φόρους και πρόστιμα.  Η Διοίκηση της Εταιρείας 
πιστεύει ότι τυχόν υποχρεώσεις από ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις λαμβάνοντας υπόψη τις 
ερμηνείες του φορολογικού νόμου και προηγούμενη εμπειρία από φορολογικούς ελέγχους δεν 
αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. Σε 
περίπτωση νέων πληροφοριών και γεγονότων που θα γνωστοποιηθούν και δημιουργήσουν την 
αναγκαιότητα για αναθεώρηση των εκτιμήσεων, η επίδραση επί της φορολογικής 
δαπάνης/εσόδου θα απεικονιστεί κατά την περίοδο που θα γίνει η επανεκτίμηση.  

Η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση καταχωρείται μόνο στην έκταση στην οποία είναι πιθανό 
ότι μελλοντικά φορολογητέα κέρδη προσαρμοσμένα με την αναστροφή των εκπεστέων 
προσωρινών διαφορών θα υπάρξουν έναντι των οποίων η απαίτηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί. 
Η αξία των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων ελέγχεται σε κάθε ημερομηνία της 
Χρηματοοικονομικής Θέσης και μειώνεται κατά την έκταση που δεν είναι πλέον πιθανό ότι το 
σχετικό φορολογικό όφελος θα υλοποιηθεί.  
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Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν υπάρχει νόμιμα 
εκτελεστό δικαίωμα να συμψηφίζονται οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις και 
όταν οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις σχετίζονται με φόρους 
εισοδήματος που επιβάλλονται από την ίδια φορολογική αρχή. 

Πρόσθετοι φόροι εισοδήματος που ανακύπτουν από τη διανομή μερισμάτων καταχωρούνται στον 
ίδιο χρόνο με αυτόν της υποχρέωσης καταβολής του σχετικού μερίσματος. 

 

 

 

3.12 Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες 

Οι λογιστικές πολιτικές βάσει των οποίων συντάσσονται οι συνημμένες Χρηματοοικονομικές 

Καταστάσεις είναι συνεπείς με αυτές που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη των 

Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της συγκριτικής χρήσης 2020 εκτός από την αλλαγή που 

αναφέρεται στην σημείωση __ σχετικά με την αλλαγή λογιστικής πολιτικής σύμφωνα με το ΔΛΠ 19, 

και έχουν εφαρμοστεί με συνέπεια για όλες τις χρήσεις που παρουσιάζονται. Η Εταιρεία έχει 

υιοθετήσει τα νέα πρότυπα και τις διερμηνείες, η εφαρμογή των οποίων έγινε υποχρεωτική για τις 

χρήσεις που άρχισαν την 1η Ιανουαρίου 2021. Παρακάτω παρουσιάζονται τα νέα πρότυπα: 

 

 

Α. Τροποποίησεις στα δημοσιευμένα πρότυπα   

Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία 
είναι υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μεταγενέστερα της 01.01.2021. Η 
εκτίμηση της Εταιρείας σχετικά με την επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων, 
τροποποιήσεων και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω: 

• ΔΠΧΑ 16 (Τροποποίηση) «Παραχωρήσεις σε ενοίκια που σχετίζονται με τον COVID-19» 
(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουνίου 2020)  

Η τροποποίηση παρέχει στους μισθωτές (αλλά όχι τους εκμισθωτές) τη δυνατότητα προαιρετικής 
εξαίρεσης από την εκτίμηση του κατά πόσον η παραχώρηση σε ενοίκιο που σχετίζεται με τον 
COVID-19 είναι τροποποίηση της μίσθωσης. Οι μισθωτές μπορούν να επιλέξουν να 
λογιστικοποιήσουν τις παραχωρήσεις σε ενοίκια με τον ίδιο τρόπο που θα έκαναν για αλλαγές που 
δεν είναι τροποποιήσεις μισθώσεων.  

• ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39, ΔΠΧΑ 7, ΔΠΧΑ 4 και ΔΠΧΑ 16 (Τροποποιήσεις) «Αναμόρφωση επιτοκίων 
αναφοράς – Φάση 2» (εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 
1 Ιανουαρίου 2021)  

 

Οι τροποποιήσεις συμπληρώνουν αυτές που εκδόθηκαν το 2019 και επικεντρώνονται στις 
επιπτώσεις στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις όταν μια εταιρεία αντικαθιστά το παλιό επιτόκιο 
αναφοράς με ένα εναλλακτικό επιτόκιο αναφοράς ως αποτέλεσμα της αναμόρφωσης. Πιο 
συγκεκριμένα, οι τροποποιήσεις σχετίζονται με το πώς μια εταιρεία θα λογιστικοποιήσει τις αλλαγές 
στις συμβατικές ταμειακές ροές των χρηματοοικονομικών μέσων, πώς θα λογιστικοποιήσει τις 
αλλαγές στις σχέσεις αντιστάθμισής της και τις πληροφορίες που πρέπει να γνωστοποιήσει. 
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Η υιοθέτηση των ανωτέρω τροποποιήσεων δεν είχε επίπτωση στις Χρηματοοικονομικές 
Καταστάσεις της Εταιρείας.  

 

 
Β. Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους  

 Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις σε πρότυπα και διερμηνείες εφαρμόζονται στις ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν μετά την 1 Ιανουαρίου 2021, έχουν τεθεί σε εφαρμογή και δεν 

έχουν εφαρμοστεί κατά τη σύνταξη αυτών των 

Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. Κανένα από αυτά δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίδραση 

στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας. 

• ΔΛΠ  37 (Τροποποίηση) «Επαχθείς  συμβάσεις  –  Κόστος εκπλήρωσης  μιας  σύμβασης» 

(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου  2022) Η 

τροποποίηση διευκρινίζει ότι «το κόστος εκπλήρωσης μιας σύμβασης» περιλαμβάνει το  άμεσα 

σχετιζόμενο κόστος της εκπλήρωσης αυτής της σύμβασης και την κατανομή άλλων  δαπανών που 

σχετίζονται άμεσα με την εκτέλεσή της. Η τροποποίηση διευκρινίζει επίσης  ότι,  προτού  

αναγνωριστεί  χωριστή  πρόβλεψη  για  επαχθή  σύμβαση,  μια  οντότητα  αναγνωρίζει τυχόν ζημιά 

απομείωσης στα περιουσιακά στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για  την εκπλήρωση της σύμβασης, 

και όχι σε περιουσιακά στοιχεία που ήταν αφοσιωμένα μόνο  στη συγκεκριμένη σύμβαση. Η 

τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή  Ένωση.  

 

Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2018 -2020   (εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2022) 

Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιλαμβάνουν αλλαγές σε τέσσερα ΔΠΧΑ. Οι 

τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 

• ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» Η τροποποίηση εξετάζει ποια έξοδα πρέπει να 

περιληφθούν στην αξιολόγηση του 10% για  την αποαναγνώριση των χρηματοοικονομικών 

υποχρεώσεων. Τα σχετικά κόστη ή αμοιβές  θα  μπορούσαν  να  καταβληθούν  είτε  σε  τρίτους  

είτε  στον  δανειστή.  Σύμφωνα  με  την  τροποποίηση,  το  κόστος  ή  οι  αμοιβές  που  καταβάλλονται  

σε  τρίτους  δεν  θα  συμπεριληφθούν στην αξιολόγηση του 10%.  

 

• ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» Η τροποποίηση αφαίρεσε το παράδειγμα για πληρωμές από τον 

εκμισθωτή σχετικά με τις  βελτιώσεις μισθωμάτων στο επεξηγηματικό παράδειγμα 13 του 

προτύπου, προκειμένου  να  εξαλειφθεί  οποιαδήποτε  πιθανή  σύγχυση  σχετικά  με  τoν  χειρισμό  

των  κινήτρων  μίσθωσης. 

 

• ΔΛΠ 16 (Τροποποίηση) «Ενσώματα πάγια – Έσοδα πριν από την προβλεπόμενη χρήση» 

(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου  2022) Η  

τροποποίηση απαγορεύει στην οντότητα να αφαιρεί από  το κόστος ενσώματου παγίου  τυχόν  

έσοδα  που  λαμβάνονται  από  την  πώληση  ειδών  που  παράγονται  ενώ  η  οντότητα προετοιμάζει 

το πάγιο για την προοριζόμενη χρήση του. Απαιτεί επίσης από τις οντότητες να γνωστοποιούν 

χωριστά  τα ποσά  των εσόδων και  των δαπανών που σχετίζονται με  τέτοια  παραγόμενα  είδη  

που  δεν  αποτελούν  αποτέλεσμα  της  συνήθης  δραστηριότητας  της  οντότητας. Η τροποποίηση 

δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 

• ΔΠΧΑ 3 (Τροποποίηση) «Αναφορά στο Εννοιολογικό Πλαίσιο» (εφαρμόζεται στις ετήσιες  

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2022) 
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Η τροποποίηση επικαιροποιεί το πρότυπο ώστε να αναφέρεται στο Εννοιολογικό Πλαίσιο για  τη  

Χρηματοοικονομική Αναφορά που εκδόθηκε  το 2018, όταν πρέπει να προσδιοριστεί  τι  συνιστά  

περιουσιακό  στοιχείο  ή  υποχρέωση  σε  μία  συνένωση  επιχειρήσεων.  Επιπλέον , προστέθηκε  

μια  εξαίρεση  για  ορισμένους  τύπους  υποχρεώσεων  και  ενδεχόμενων  υποχρεώσεων που 

αποκτήθηκαν σε μια συνένωση επιχειρήσεων. Τέλος, διευκρινίζεται ότι ο  αποκτών δεν πρέπει να 

αναγνωρίζει ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία, όπως ορίζονται στο  ΔΛΠ 37, κατά την ημερομηνία 

απόκτησης. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από  την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 

• ΔΛΠ  1 (Τροποποίηση) «Ταξινόμηση  υποχρεώσεων  ως  βραχυπρόθεσμες  ή  

μακροπρόθεσμες» (εφαρμόζονται  στις  ετήσιες  λογιστικές  περιόδους  που  ξεκινούν  την  ή  μετά 

την 1 Ιανουαρίου 2023) Η  τροποποίηση  διευκρινίζει  ότι  οι  υποχρεώσεις  ταξινομούνται  ως  

βραχυπρόθεσμες  ή  μακροπρόθεσμες  βάσει  των  δικαιωμάτων  που  είναι  σε  ισχύ  στη  λήξη  

της  περιόδου  αναφοράς. Η ταξινόμηση δεν επηρεάζεται από τις προσδοκίες της οντότητας ή από 

γεγονότα  μετά την ημερομηνία αναφοράς. Επιπλέον, η τροποποίηση αποσαφηνίζει τη σημασία 

του  όρου «διακανονισμός»  μιας  υποχρέωσης  του  ΔΛΠ 1. Η  τροποποίηση  δεν έχει  υιοθετηθεί  

ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 

• ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων και Δήλωση 

Πρακτικής ΔΠΧΑ 2: Γνωστοποίηση των Λογιστικών Πολιτικών».  

 

• Οι τροποποιήσεις παρέχουν καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή κρίσεων ουσιαστικής 

σημασίας στις γνωστοποιήσεις λογιστικής πολιτικής. Συγκεκριμένα, οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 

αντικαθιστούν την απαίτηση γνωστοποίησης «σημαντικών» λογιστικών πολιτικών με την απαίτηση 

γνωστοποίησης «ουσιωδών» λογιστικών πολιτικών. Επίσης, προστίθενται οδηγίες και 

επεξηγηματικά παραδείγματα στη Δήλωση Πρακτικής για να βοηθήσουν στην εφαρμογή της 

έννοιας της ουσιαστικότητας κατά τη λήψη κρίσεων για γνωστοποιήσεις λογιστικής πολιτικής. 

 

• ΔΛΠ 8 (Τροποποίηση) «Λογιστικές πολιτικές, αλλαγές στις λογιστικές εκτιμήσεις και 

σφάλματα: Ορισμός των λογιστικών εκτιμήσεων» (εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους 

που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2023)  

Οι τροποποιήσεις εισάγουν έναν νέο ορισμό των λογιστικών εκτιμήσεων, οριζόμενοι ως 

νομισματικά ποσά στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις που υπόκεινται σε αβεβαιότητα 

επιμέτρησης. Επίσης, οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ποιες είναι οι αλλαγές στις λογιστικές 

εκτιμήσεις και πώς διαφέρουν από τις αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές και τις διορθώσεις 

σφαλμάτων. 

Η υιοθέτηση των ανωτέρω τροποποιήσεων δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίπτωση στις 

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας. 

 

Επιπλέον υπάρχουν άλλα πρότυπα ή διερμηνείες που και εκείνα δεν έχουν τεθεί ακόμη σε 

εφαρμογή και τα οποία δεν περιλαμβάνονται στα ανωτέρω και τα οποία δεν αναμένεται να έχουν 

σημαντική επίδραση στην Εταιρεία. 
 

3.13 Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

Σύμφωνα με το ΔΛΠ 24, συνδεδεμένα μέρη για την Εταιρεία θεωρούνται: 

α) η μητρική της Εταιρεία Adidas AG και νομικά πρόσωπα τα οποία συνιστούν για την Εταιρεία 

ή τη μητρική της Adidas AG: 

i) θυγατρικές εταιρείες, 
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ii) κοινοπραξίες, 
iii) συγγενείς εταιρείες  

β) φυσικά πρόσωπα τα οποία ανήκουν στα βασικά διοικητικά στελέχη και στενά συγγενικά 
πρόσωπα αυτών. Τα βασικά διοικητικά στελέχη αποτελούνται από όλα τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Εταιρείας ενώ ως στενά συγγενικά τους πρόσωπα θεωρούνται οι σύζυγοι 
καθώς και οι συγγενείς α’ βαθμού αυτών και τα εξαρτώμενα μέλη αυτών και των συζύγων τους. 

Επιπλέον, η Εταιρεία γνωστοποιεί συναλλαγές και υφιστάμενα υπόλοιπα με εταιρείες, στις οποίες 
τα ανωτέρω πρόσωπα ασκούν έλεγχο ή από κοινού έλεγχο. Ειδικότερα η εν λόγω γνωστοποίηση 
αφορά συμμετοχές των ανωτέρω προσώπων σε εταιρείες με ποσοστό ανώτερο του 20%. 

 

 

 

4 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

 Λογισμικά 
Προγράμματα 

Αξία κτήσης  

Υπόλοιπα 1 Ιανουαρίου 2020 2.591.716,69 

 Μειώσεις χρήσης (4.142,17) 

  

Υπόλοιπα 31 Δεκεμβρίου 2020 2.587.574,52 
  

Υπόλοιπα 1 Ιανουαρίου 2021 2.587.574,52 

Μειώσεις Χρήσης - 

Προσθήκες Χρήσης 50.289,81 

  

  

Υπόλοιπα 31 Δεκεμβρίου 2021 2.637.864,33 
  

Αποσβέσεις  

Υπόλοιπα 1 Ιανουαρίου 2020 
  

(2.499.507,15)  

Αποσβέσεις  χρήσης                        
      

(33,005.84)  

Μεταφορές 4.142,14 

Υπόλοιπα 31 Δεκεμβρίου 2020 (2.528.370,85) 
  

Υπόλοιπα 1 Ιανουαρίου 2021 (2.532.512,99) 

Αποσβέσεις  χρήσης                        (43.594,54) 

Αποσβέσεις Διαγραφέντων - 

Υπόλοιπα 31 Δεκεμβρίου 2021 (2.571.965,39) 

  

  

Αναπόσβεστη αξία  

Υπόλοιπα 1 Ιανουαρίου 2021 59.203,66 

Υπόλοιπα 31 Δεκεμβρίου 2021 65.898,93 
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5. Δικαιώματα Χρήσης Περιουσιακών Στοιχείων 

Αξία Κτήσης 

Καταστήματα 
Γραφεία  

(Δικαιώματα 
Χρήσης) 

Μεταφορικά  
Μέσα 

Έπιπλα και 
λοιπός 

Εξοπλισμός Σύνολα 
Περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης την 
01.01.2020 

                   
8.896.644,07 

         
716.016,15  

           
37.464,20  

    
9.650.124,42 

Προσθήκες περιουσιακών στοιχείων με 
δικαιώματα χρήσης 01.01.2020-31.12.2020 

                      
3.012.887,28 - - 

       
3.012.887,28 

Μειώσεις περιουσιακών στοιχείων (2.330.647,09)       (2.330.647,09)     

Υπόλοιπα Δεκεμβρίου 2020 9.578.884,26 716.016,15 
           

37.464,20  
    

10.332.364,61 

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις περιουσιακών 
στοιχείων με δικαίωμα χρήσης 

   
  2.027.804,86 

 
258.932,26 16.568,97 2.303.306,09 

Αποσβέσεις περιουσιακών στοιχείων με 
δικαίωμα χρήσης 1.534.504,77 187.610,05 16.568,87 1.738.683,69 

Αποσβέσεις 31 Δεκεμβρίου 2020 3.562.309,63    446.542,31    33.137,84    4.041.989,78    

     

Υπόλοιπα 31 Δεκεμβρίου 2020   6.016.574,63      269.473,84          4.326,36    6.290.374,83    

     

     

Αξία Κτήσης 

Καταστήματα 
Γραφεία  

(Δικαιώματα 
Χρήσης) 

Μεταφορικά  
Μέσα 

Έπιπλα και 
λοιπός 

Εξοπλισμός Σύνολα 
Περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης την 
01.01.2021 9.578.884,26 

         
716.016,15  

           
37.464,20  10.332.364,61 

Προσθήκες περιουσιακών στοιχείων με 
δικαιώματα χρήσης 01.01.2021-31.12.2021 8.322.382,57        286,64 .   8.322.669,21 

Μειώσεις περιουσιακών στοιχειων  (551.426,38)          (3,15) .    (551.429,53) 

Υπόλοιπα Δεκεμβρίου 2021 17.349.840,45 716.299,64 
           
37.464,20  18.103.604,29 

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις περιουσιακών 
στοιχείων με δικαίωμα χρήσης 

 
3.562.309,63 

 
446.542,31 33.137,84 

   
4.041.989,78 

Αποσβέσεις περιουσιακών στοιχείων με 
δικαίωμα χρήσης 

 
1.938.386,88 

 
152.728,51   4.326,36 

   
2.095.441,75 

Αποσβέσεις 31 Δεκεμβρίου 2021 5.500.696,51    599.270,82    37.464,20    
   
6.137.431,53    

     

Υπόλοιπα 31 Δεκεμβρίου 2021 11.849.143,94    117.028,82             0,00    
 
11.966.172,76 
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6. Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 
 

 
Βελτιώσεις 
σε ακίνητα 

τρίτων 
Μηχ/τα 

Μεταφορικά 
Μέσα 

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισμός 

Γήπεδα - 
Οικόπεδα 

Σύνολα 

       

Αξία κτήσης 4.909.698,18 109.041,54 - 10.245.603,95 40.352,17 15.304.695,84 

Υπόλοιπα 1 Ιανουαρίου 2020 13.000,00 - - 179.843,58 - 192.843,58 

Απομείωση 440.266,53 - - - - 440.266,53 

Εκποιήσεις-Διαγραφές (1.165.788,71) - - (812.250,38)  (1.978.039,09) 

Υπόλοιπα 31 Δεκεμβρίου 2020 4.197.176,00 109.041,54 0,00 9.613.197,15 40.352,17 13.959.766,86 

       

Υπόλοιπα 1 Ιανουαρίου 2021 4.197.176,00 109.041,54 0,00 9.613.197,15 40.352,17 13.959.766,86 

Προσθήκες 824.449,52 - - 976.757,80 - 1.801.207,32 

Αναστροφή απομείωσης  - - - - - - 

Εκποιήσεις-Διαγραφές (6.918,43) - - (73.913,75) - (80.832,18) 

Υπόλοιπα 31 Δεκεμβρίου 2021 5.014.707,09 109.041,54 - 10.516.041,20 40.352,17 15.680.142,00 

       

Αποσβέσεις  (109.041,33)  (8.289.725,37)  (8.398.766,70) 

Υπόλοιπα 1 Ιανουαρίου 2020 (3.924.863,09)  - (852.976,38) - (4.777.839,47) 

Αποσβέσεις χρήσης                         (330.849,22) - - 721.519,31 - 390.670,09 

Αποσβέσεις εκποιηθέντων-
διαγραφέντων  

  (865.825,65) - - - - 865.825,65 

Υπόλοιπα 31 Δεκεμβρίου 2020 (3.389.886,66) (109.041,33) - (8.289.725,37) 0,00 (11.920.110,43) 

       

Υπόλοιπα 1 Ιανουαρίου 2021 (3.389.886,66) (109.041,33) 0,00 (8.421.182,44) 0,00 (11.920.110,43) 

Αποσβέσεις χρήσης                         (325.447,41)   (767.359,48)  (1.092.806,89) 

Αποσβέσεις εκποιηθέντων-
διαγραφέντων         288,27 

   
1.231,90 

 
- 

 
1.520,17 

Αποσβέσεις περιουσιακών στοιχείων 
με δικαίωμα χρήσης  

  - -       

Υπόλοιπα 31 Δεκεμβρίου 2021 (3.715.045,80) (109.041,33)        0,00 (9.187.310,02)         0,00       (13.011.397,15) 

  
     

       

Αναπόσβεστη αξία       

Υπόλοιπα 1 Ιανουαρίου 2020 4.909.698,18 0,21 - 1.955.878,58 40.352,17 6.905.929,14 

Υπόλοιπα 31 Δεκεμβρίου 2020 807.289,34 0,21 - 1.192.014,71 40.352,17 2.039.656,43 

       

Υπόλοιπα 1 Ιανουαρίου 2021 807.289,34 0,21 0,00 1.192.014,71 40.352,17 2.039.656,43 

Υπόλοιπα 31 Δεκεμβρίου 2021 1.299.661,29 0,21 0,00 1.328.731,18 40.352,17 2.668.744,85 

 

 

7 Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις  

 
31.12.2021 31.12.2020  

Πελάτες 51.276.113,99 52.094.527,72  

Γραμμάτια-επιταγές εισπρακτέες  263.136,50 608.417,61  

Λοιπές απαιτήσεις 376.553,39 -  
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Μείον: Προβλέψεις απομείωσης (34.231.404,19) (35.158.235,50)  
 17.684.399,69 17.544.709,83  

 

Στο κονδύλι Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις συμπεριλαμβάνεται ποσό Ευρώ 376.553,39 τα οποία 

αφορούν σε πληρωμές προμηθευτών οι οποίες είναι υπό εκκαθάριση. 

 

Η κίνηση της πρόβλεψης αναλύεται στη σημείωση 21α 

8 Απαιτήσεις από Συνδεδεμένα μέρη 

 
31.12.2021 31.12.2020  

Απαιτήσεις από συνδεδεμένες 
 

11.313.806,29 4.629.244,96  

 
Στο κονδύλι απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη συμπεριλαμβάνεται ποσό  Ευρώ 1.807.261,47 το 
οποίο αφορά σε έκδοση χρεωστικού τιμολογίου από την εταιρεία του ομίλου, adidas International 
Trading AG για την προσαρμογή του λειτουργικού περιθωρίου κέρδους της Εταιρείας, το οποίο 
πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 2% - 5% επί των καθαρών πωλήσεων, εξαιρουμένων των 
ενδοομιλικών συναλλαγών, βάσει του συμφωνητικού που έχει υπογραφεί με την εταιρεία του ομίλου 
adidas International Trading AG που είναι σε ισχύ από 1.1.2014. Επίσης, περιλαμβάνεται απαίτηση 
από την κανονική δραστηριότητα της Εταιρείας με τις εταιρείες του ομίλου ποσού Ευρώ  
13.121.067,76. Η αντίστοιχη προσαρμογή το προηγούμενο έτος είχε γίνει μέσω της έκδοσης 
πιστωτικού τιμολογίου αξίας Ευρώ 7.313.270,22 μειώνοντας ισόποσα τις υποχρεώσεις σε 
συνδεδεμένα μέρη. Οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις με εταιρείες του ομίλου εκκαθαρίζονται 
διαμέσου του διεταιρικού αλληλόχρεου λογαριασμού βάσει σύμβασης με τη μητρική εταιρεία adidas 
AG. 

 

9 Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού 

 31.12.2021 31.12.2020  

Παρακρατούμενος φόρος 53.540,60 53.540,60  

Προκαταβολή Φόρου Εισοδήματος 881.886,51 471.138,30  

Επίδικες απαιτήσεις κατά Ελλ. Δημ. Τελωνείο 23.455,55 23.455,55  

Προκαταβολές Προμηθευτών 134.745,66 105.568,12  

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 6.338,49 936.000,23  

Έξοδα επομένων χρήσεων 4.920,78 100.600,07  

Λοιποί χρεώστες διάφοροι 79.375,31 60.928,72  

Λοιπές προκαταβολές 4.499,49 26.683,94  

Προϋπολογισμένες επιστροφές εμπορευμάτων 2.782.850,46 4.111.094,85  

 3.971.612,85 5.889.010,38  
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10 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

 31.12.2021 31.12.2020  

Ταμείο 224.987,54 84.015,77  

Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 3.973.694,91 7.335.489,52  

 4.198.682,45 7.419.505,29  

 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της Εταιρείας είναι επενδυμένα σε τραπεζικά ιδρύματα στην Ελλάδα 

με υψηλή πιστοληπτική αξιολόγηση και για μικρό χρονικό διάστημα. 

 

11 Μετοχικό κεφάλαιο 

Στις 31 Δεκεμβρίου 2021 καθώς και την 31 Δεκεμβρίου 2020 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας 

ανέρχεται σε Ευρώ 706.001,08 και αποτελείται από 240.956 μετοχές, με ονομαστική αξία Ευρώ 

2,93 ανά μετοχή. 

 

12 Αποθεματικά 

 31.12.2021 31.12.2020  

Τακτικό αποθεματικό 19.564,69 19.564,69  

Λοιπά αποθεματικά   3.762,44   3.762,44  

 23.327,13 23.327,13  

Σύμφωνα με το Νόμο 4548/2018, η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη να παρακρατεί από τα καθαρά 

λογιστικά της κέρδη ελάχιστο ποσοστό 5% ετησίως ως τακτικό αποθεματικό.  Η παρακράτηση 

παύει να είναι υποχρεωτική όταν το σύνολο του τακτικού αποθεματικού υπερβεί το εν τρίτο του 

καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.  Το αποθεματικό αυτό το οποίο είναι φορολογημένο δεν 

μπορεί να διανεμηθεί καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής της Εταιρείας και προορίζεται για την κάλυψη τυχόν 

χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών εις νέον.  

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στη Γενική Συνέλευση το ελάχιστο κατά νόμο τακτικό 

αποθεματικό ποσού 29.298,55. ευρώ (585.970,90 ευρώ * 5%). 

 

 

 

13 Προβλέψεις 

 31.12.2021 31.12.2020  

Προβλέψεις για Έκτακτες αμοιβές σε Διοικητικά στελέχη 361.389,23 235.825,13  

Πρόβλεψη κόστους αποκατάστασης καταστημάτων λιανικής 282.732,00 282.732,00  

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Προβλέψεων 644.121,23 518.557,13  
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Η Εταιρεία εντός του 2015 προέβη σε αναγνώριση πρόβλεψης για μελλοντικό κόστος 
αποκατάστασης των χώρων που μισθώνει η Εταιρεία για τα καταστήματα λιανικής που διαθέτει.  
 

14  Εμπορικές Υποχρεώσεις 

 31.12.2021 31.12.2020  

Υποχρεώσεις επιστροφής χρημάτων  5.526.097,79 7.908.376,99  

Σύνολο Εμπορικών Υποχρεώσεων 5.526.097,79 7.908.376,99  

    

Το κονδύλι Εμπορικές Υποχρεώσεις αφορά σε υποχρέωση επιστροφής χρημάτων από 

επιστροφή προϊόντων με βάση το ΔΠΧΑ 15. Η μείωση που παρατηρείται το 2021 σε σύγκριση με 

το 2020 προέρχεται από το κλείσιμο της αγοράς λιανεμπορίου από τα μέτρα lockdown και 

καραντίνας τα οποία παρέμειναν σε ισχύ για το μεγαλύτερο μέρος του 2020.  

 

 

15 Λοιπές υποχρεώσεις 

 2021 2020 

Υποχρεώσεις προς ασφαλιστικούς οργανισμούς 406.037,70 340.928,43 

Προκαταβολές πελατών 1.616.960,89 1.099.797,44 

Πιστωτές διάφοροι 2.852.690,07 1.708.886,03 

Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα  5.848.949,71 5.207.497,97 

 10.724.638,37 8.357.109,87 

Στο ποσό των εξόδων χρήσεων δεδουλευμένων του 2021 περιλαμβάνονται έξοδα 

αναδιοργάνωσης ποσού Ευρώ 540.701,97 (2020: Ευρώ 1.149.482,89), έκτακτες αμοιβές 

προσωπικού ποσού Ευρώ 1.178.005,68  (2020: Ευρώ 396.191,80) , πρόβλεψη για εκπτώσεις επί 

τζίρου σε πελάτες ποσού Ευρώ 1.046.539,70 (2020: Ευρώ 354.530,68) και λοιπά δεδουλευμένα 

έξοδα ποσού Ευρώ 3.083.702,36 (2020: Ευρώ 3.307.292,60).  

 

 

 

16 Έσοδα 

 2021 2020 

Πωλήσεις αγαθών 156.217.578,08 116.481.412,08 

Λοιπά συνήθη Έσοδα 2.751.104,57 986.071,20 

 158.968.682,65 117.467.483,28 

Οι πωλήσεις αγαθών αναλύονται παρακάτω: 
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 2021 2020  

Χονδρική 111.663.375,60 88.537.853,25  

Λιανική 44.531.923,98 27.862.182,83  

Πωλήσεις ενδοομιλικές 22.278,50 81.376,00  

 156.217.578,08 116.481.412,08  

 

 

17 Λειτουργικά Έξοδα 

  2021 2020 

    

Αγορές  129.321.599,49 89.310.549,94 

Μεταβολή αποθεμάτων  (1.911.406,68) (476.774,23) 

Παροχές σε εργαζόμενους 17.1 11.747.124,95 10.405.289,38 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων  4.665.019,59 4.205.423,97 

Ενοίκια  1.925.220,25 1.077.794,15 

Τηλεπικοινωνίες  189.850,91 154.255,65 

Ασφάλιστρα  23.437,28 81.766,28 

Επισκευές και συντηρήσεις  173.330,86 120.782,00 

Λοιπές παροχές τρίτων  333.883,69 478.589,54 

Φόροι – τέλη  527.399,33 349.223,09 

Έξοδα μεταφορών  390.528,45 365.264,96 

Έξοδα ταξιδίων  73.618,63 84.576,13 

Έξοδα προβολής και διαφήμισης  5.139.556,65 3.310.696,62 

Λοιπά έξοδα  1.220.962,05 1.566.804,37 

Αποσβέσεις  3.231.843,18 2.955.515,13 

Πρόβλεψη απομείωσης εμπορικών απαιτήσεων  (926.831,31) (701.626,58) 

Απομείωση αποθεμάτων   12.300,00 (22.000,00) 

Πρόβλεψη Απομείωσης ενσώματων παγίων  - (61.115,05) 

  156.137.437,32 113.205.015,35 

Συμπεριλαμβάνεται σε: 

 2021 2020  

Κόστος πωληθέντων  127.410.192,81 88.833.775,71  

Έξοδα διοίκησης  5.405.099,74 5.581.995,45  

Έξοδα διάθεσης  23.322.144,77 18.789.244,19  

Σύνολο 156.137.437,32 113.205.015,35  

 

Το κόστος πωληθέντων του 2021 περιλαμβάνει χρεωστικό τιμολόγιο αξίας Ευρώ 1.807.261,47 το 
οποίο αφορά προσαρμογή του λειτουργικού περιθωρίου κέρδους το οποίο πρέπει να κυμαίνεται 
μεταξύ 2% - 5% επί των καθαρών πωλήσεων, εξαιρουμένων των ενδοομιλικών συναλλαγών, βάσει 
του συμφωνητικού που έχει υπογραφεί με την εταιρεία του ομίλου adidas Trading AG που είναι σε 
ισχύ από 1.1.2014. Για το 2020 το αντίστοιχο ποσό ήταν πιστωτικό Ευρώ 7.313.270,22 μειώνοντας 
ισόποσα το κόστος πωληθέντων. 
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17.1 Παροχές σε εργαζομένους 

 2021  2020  

     
Μισθοί και ημερομίσθια 7.800.002,79  6.799.161,71  

Εργοδοτικές εισφορές 1.684.263,84  1.602.495,07  

Λοιπές παροχές προσωπικού 472.123,23  649.389,55  

Αποζημιώσεις απολυθέντων 19.130,35  229.119,61  

Έκτακτες αμοιβές  1.771.604,74  1.125.123,44  

 11.747.124,95  10.405.289,38  

 

Στις έκτακτες αμοιβές στο 2021 περιλαμβάνεται ποσό Ευρώ 146.333,10 (2020: Ευρώ 140.431) για 
μακροπρόθεσμες έκτακτες αμοιβές σε Διοικητικά στελέχη και Ευρώ 975.490,81 (2020: Ευρώ 
396.192) για έκτακτες αμοιβές προσωπικού οι οποίες είναι πληρωτέες εντός του 2022. Επίσης 
περιλαμβάνεται ποσό Ευρώ 644.000,00 για πρόβλεψη εξόδων αναδιοργάνωσης (2020: Ευρώ 
577.696), και ποσό 5.780,80για λοιπές παροχές (2020: Ευρώ 10.805).  

Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2021 ήταν 
228 άτομα (31 Δεκεμβρίου 2020: 253).  

 

18 Χρηματοοικονομικά έσοδα – έξοδα 

 2021  2020  

     

Έσοδα από τόκους (7.921,50)  (10.603,26)  

Τόκοι και συναφή έξοδα 656.508,83  342.176,67  

 648.587,33  331.573,41  

 

Τα έξοδα τόκων στο 2021 περιλαμβάνουν Ευρώ 349.094,84 από προμήθειες πιστωτικών καρτών, 
Ευρώ  23.943,55  από τόκους προς τη μητρική εταιρεία adidas AG στα πλαίσια των συναλλαγών 
μέσω του διεταιρικού αλληλόχρεου λογαριασμού, καθώς και λοιπά έξοδα ποσού Ευρώ 283.470,44. 

 

19 Φόρος εισοδήματος  
  

 2021 2020 

   

Τρέχων φόρος  (993.516,71)   (1.259.841,21) 

Αναβαλλόμενη φορολογία (293.475,52)    652.719,12 

 (1.286.992,23)  (607.122,09) 
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Τρέχων φόρος  

 
Σύμφωνα με το άρθρο 22 του Νόμου 4646/2019 που ψηφίστηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2019, ο 
φορολογικός συντελεστής των εταιρειών στην Ελλάδα (εκτός από τον φορολογικό συντελεστή των 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων) για το έτος 2021 είναι 22% (2022: 24%). 

Η δήλωση φορολογίας εισοδήματος υποβάλλεται σε ετήσια βάση αλλά τα αποτελέσματα που 
δηλώνονται θεωρούνται προσωρινά έως ότου οι φορολογικές αρχές ελέγξουν τα βιβλία και στοιχεία 
της Εταιρείας και εκδοθεί η τελική έκθεση ελέγχου. Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές 
αρχές έως και την χρήση 2011 και ως εκ τούτου οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας έχουν 
καταστεί οριστικές έως και τη χρήση 2011. Για τις χρήσεις 2012 εώς 2020, εκδόθηκε έκθεση 
φορολογικής Συμμόρφωσης χωρίς επιφύλαξη από την ελεγκτική εταιρεία KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές 
ΑΕ. Για τη χρήση 2021 ο φορολογικός έλεγχος έχει ανατεθεί στην ελεγκτική εταιρεία KPMG Ορκωτοί 
Ελεγκτές Α.Ε. σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και βρίσκεται σε εξέλιξη και δεν αναμένεται να 
προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις που θα είχαν σημαντική επίδραση στις 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

 

Η συμφωνία του εφαρμοστέου φορολογικού συντελεστή 

 2021 2020  

    

Κέρδη προ φόρων 3.578.612,64 3.884.022,18  

    

Φόρος υπολογιζόμενος με τους ισχύοντες φορολογικούς 

συντελεστές 22%  
    (787.294,78)    (932.165,32)  

Αλλαγή Φορολογικού Συντελεστή     (332.446,99)                     -  

Επίδραση φόρου από έξοδα που δεν εκπίπτουν 

φορολογικά (167.250,45) (162.309,40)    

Αναγνώριση μη αναγνωρισμένων σε προηγούμενες 

χρήσεις απαιτήσεις - 487.352,64  

Σύνολο φόρου εισοδήματος χρήσης (1.286.992,23) (607.122,09)  

Πραγματικός φορολογικός συντελεστής 35.96%        16%  
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Αναβαλλόμενος φόρος 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις προέρχονται από τα παρακάτω: 

  2021 2020  

Αναβαλλόμενη Φορολογική Απαίτηση    

    

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα και άυλα πάγια 

στοιχεία και δικαιώματα χρήσης περιουσιακών 

στοιχείων      651.836,41      538.129,80  

Αποθέματα       9.372,00            7.272,00  

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις   1.470.345,82   1.824.509,90  

Παροχές προσωπικού      30.938,47 33.751,06  

Προβλέψεις 1.533.395,70 1.585.701,16  

    3.695.888,40   3.989.363,92  

    

Καθαρές Απαιτήσεις από αναβαλλόμενους φόρους 3.695.888,40   3.989.363,92  
 

Κίνηση προσωρινών διαφορών χρήσης 

  

 

 

Υπόλοιπο  

1.1.2021 

 

Αναγνωρισμένο στα 

αποτελέσματα 

χρήσεως 

 

Αναγνωρισμένο στα 

ίδια κεφάλαια 

 

 

Υπόλοιπο  

31.12.2021 

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα 

και άυλα πάγια στοιχεία 
538.129,80 113.706,61 

 

- 
651.836,41 

Αποθέματα 7.272,00 2.100,00 - 9.372,00 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 1.824.509,90 (354.164,08) -      1.470.345,82 

Παροχές προσωπικού 33.751,06 (2.812,59) - 30.938,47 

Προβλέψεις 1.585.701,16 (52.305,46) - 1.533.395,70 

 3.989.363,92          (293.475,52) - 3.695.888,40 

 

 

  

 

 

Υπόλοιπο  

1.1.2020 

 

Αναγνωρισμένο στα 

αποτελέσματα 

χρήσεως 

 

Αναγνωρισμένο στα 

ίδια κεφάλαια 

 

 

Υπόλοιπο  

31.12.2020 

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα 

και άυλα πάγια στοιχεία 
631.514,23 (93.384,43) 

 

- 
538.129,80 

Αποθέματα 12.552,00 (5.280,00) - 7.272,00 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 1.856.346,99 (31.837,09) -      1.824.509,90 

Παροχές προσωπικού 33.751,06 - - 33.751,06 

Προβλέψεις 802.480,52 783.220,64 - 1.585.701,16 

 3.336.644,80 652.719,12 - 3.989.363,92 
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20 Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

Τα υπόλοιπα των συναλλαγών της Εταιρείας με τη μητρική Εταιρεία adidas AG (ποσοστό 

συμμετοχής 100%) και τις λοιπές εταιρείες του ομίλου, και τα σχετικά με τις συναλλαγές αυτές 

αποτελέσματα, έχουν ως εξής: 

 

21 Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και δεσμεύσεις 

21.1 Δικαστικές υποθέσεις  

Κατά την ημερομηνία ισολογισμού οι εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις κατά της Εταιρείας ήταν 

ποσού Ευρώ 4.796.765,04. 

   31/12/2021  31/12/2020 

      

Πωλήσεις αγαθών      

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη   32.206,86  81.376,00 

      

 

    

 

 

Αγορές  αγαθών      

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη   127.895.859,35  91.736.508,12 

 

 

Πωλήσεις Υπηρεσιών και λοιπά έσοδα   

 

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη     2.478.779,01 

 

  870.666,99 

 

Αγορές Υπηρεσιών και λοιπά έξοδα    

 

 

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη   3.018.642,11  2.488.550,47 

 

   

 

 

 

 

Υπόλοιπα τέλους χρήσης   31/12/2021 31/12/2020 

     

Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη:     

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη   - - 

Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη     

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη   11.313.806,29 4.629.244,96 

 

Τα υπόλοιπα των συναλλαγών της Εταιρείας και τα σχετικά με τις συναλλαγές αυτές 

αποτελέσματα με μέλη της Διοικήσεως και των πλησιέστερων συγγενικών τους προσώπων για το 

2021 ανέρχονται σε Ευρώ 828.471,13 ενώ για το 2020 ανέρχονταν σε Ευρώ 569.320,48 . 

 

 

 

 

Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη: 
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Η γενική εκτίμηση των νομικών συμβούλων για τις υποθέσεις αυτές είναι ότι δεν αναμένεται να 

προκύψει υποχρέωση μελλοντικής καταβολής εις βάρος της Εταιρείας, και εξαιτίας αυτού του λόγου 

δεν έχει σχηματιστεί σχετική πρόβλεψη.  

 

21.2 Φορολογικά θέματα 

Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και τη χρήση 2011.  

Για τη χρήση 2011 και μετέπειτα, οι Ελληνικές Ανώνυμες Εταιρείες και οι Εταιρείες Περιορισμένης 

Ευθύνης που οι ετήσιες χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά, 

λαμβάνουν «Ετήσιο Φορολογικό Πιστοποιητικό» όπως προβλέπεται στην παράγραφο 5 του 

άρθρου 82 του νόμου 2238/1994 και στο άρθρο 65Α του νόμου 4174/2013. Το «Ετήσιο Φορολογικό 

Πιστοποιητικό» εκδίδεται από τον ίδιο νόμιμο ελεγκτή ή ελεγκτική εταιρεία που ελέγχει τις ετήσιες 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Κατόπιν ολοκλήρωσης του φορολογικού ελέγχου, ο νόμιμος 

ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο εκδίδει στην εταιρεία «Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης» και στη 

συνέχεια ο νόμιμος ελεγκτής ή ελεγκτική εταιρεία την υποβάλει ηλεκτρονικά στο Υπουργείο 

Οικονομικών. 

Για την Εταιρεία, η «Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης» για τις χρήσεις 2011 έως 2020, έχει 

εκδοθεί και υποβληθεί χωρίς επιφύλαξη. 

Επιπλέον, για τις φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε την 31 

Δεκεμβρίου 2021, βρίσκεται σε εξέλιξη η εργασία διασφάλισης φορολογικής συμμόρφωσης από 

τον Ορκωτό Ελεγκτή βάσει των διατάξεων του άρθρου 65Α του Ν. 4174/2013. Η Εταιρεία δεν έχει 

προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων που πιθανόν να προκύψουν και δεν έχει σχηματίσει 

σχετική πρόβλεψη για το σκοπό αυτό στις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Εντούτοις, 

κατά την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου, η Διοίκηση δεν αναμένει να προκύψουν 

σημαντικές φορολογικές υποχρεώσεις πέραν από αυτές που καταχωρήθηκαν και που 

απεικονίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 

 

Σε κάθε περίπτωση και σύμφωνα με την ΠΟΛ 1006/2016,  οι εταιρείες για τις οποίες εκδίδεται 

έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης χωρίς επιφυλάξεις δεν εξαιρούνται από τη διενέργεια τακτικού 

φορολογικού ελέγχου από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές. Επιπρόσθετα βάσει του άρθρου 36 του 

Ν.4174/2013 το δικαίωμα των φορολογικών αρχών για την έκδοση πράξης διοικητικού, 

εκτιμώμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εντός πέντε (5) ετών παραγράφεται από τη λήξη 

του έτους εντός του οποίου λήγει η προθεσμία υποβολής δήλωσης. 

Συνεπώς οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας για τις χρήσεις 2015 έως και 2021 δεν έχουν 

καταστεί οριστικές. Η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι σε περίπτωση επιλογής της Εταιρείας σε 

δείγμα για τη κατά την διενέργεια  του τακτικού φορολογικού ελέγχου αναφορικά με τις ανωτέρω 

χρήσεις δεν θα προκύψουν σημαντικές πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις. 

 

22 Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου 

Οι σημαντικότεροι κίνδυνοι χρηματοοικονομικού χαρακτήρα θεωρούνται ο πιστωτικός κίνδυνος, ο 
κίνδυνος ρευστότητας, ο κίνδυνος συνθηκών της αγοράς και λειτουργικός κίνδυνος. Κίνδυνος 
αγοράς θεωρείται ο κίνδυνος συναλλάγματος, επιτοκίου και ο κίνδυνος τιμών. 

Η σημείωση αυτή παρουσιάζει πληροφορίες για την έκθεση της Εταιρείας σε κάθε έναν από τους 

ανωτέρω κινδύνους, για τους στόχους της Εταιρείας, τις πολιτικές και τις διαδικασίες που εφαρμόζει 

για την επιμέτρηση και τη διαχείριση του κινδύνου, καθώς και τη διαχείριση κεφαλαίου της Εταιρείας. 

Περισσότερα ποσοτικά στοιχεία για αυτές τις γνωστοποιήσεις περιλαμβάνονται σε όλο το εύρος 

των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 
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Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη συνολική ευθύνη για τη δημιουργία και την εποπτεία του πλαισίου 

διαχείρισης κινδύνου της Εταιρείας και βάσει εγκεκριμένων πολιτικών του, έχει αναθέσει στο τμήμα 

πιστωτικού ελέγχου την παρακολούθηση των χρηματοοικονομικών κινδύνων. Οι πολιτικές 

διαχείρισης κινδύνου της Εταιρείας εφαρμόζονται προκειμένου να αναγνωρίζονται και να 

αναλύονται οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει η Εταιρεία, να τίθενται όρια ανάληψης κινδύνου και να 

αντισταθμίζονται οι κίνδυνοι, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς. Οι πολιτικές διαχείρισης 

κινδύνου, εξετάζονται περιοδικά ώστε να ενσωματώνουν τις αλλαγές που παρατηρούνται στις 

συνθήκες της αγοράς και στις δραστηριότητες της Εταιρείας.   

Λαμβάνοντας υπ’ όψη τη φύση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, και τη χρηματοοικονομική 

κατάστασή της, τυχόν αρνητικές εξελίξεις στην Ελληνική οικονομία δεν αναμένεται να επηρεάσουν 

σημαντικά την ομαλή λειτουργία της. Παρ’ όλα αυτά, η Διοίκηση εκτιμά διαρκώς την κατάσταση και 

τις πιθανές επιπτώσεις της, προκειμένου να διασφαλίσει ότι λαμβάνονται έγκαιρα όλα τα αναγκαία 

και δυνατά μέτρα και ενέργειες για την ελαχιστοποίηση τυχόν επιπτώσεων στις δραστηριότητες της 

Εταιρείας.   

 

 

α) Πιστωτικός κίνδυνος 

Ο πιστωτικός κίνδυνος πηγάζει από τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα, και τις 

καταθέσεις σε τράπεζες, καθώς και από έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο των απαιτήσεων. 

Πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος ζημίας της Εταιρείας σε περίπτωση που ένας πελάτης ή τρίτος 

σε συναλλαγή χρηματοοικονομικού μέσου, δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις και 

σχετίζεται κατά κύριο λόγο με τις απαιτήσεις από πελάτες. 

Με βάση την πιστωτική πολιτική που έχει θεσπίσει η Εταιρεία, κάθε νέος πελάτης εξετάζεται  για 

την πιστοληπτική του ικανότητα πριν του προταθούν οι συνήθεις όροι πληρωμών. Η Εταιρεία με 

τους πελάτες που πληρούν τους όρους συνεργασίας, προχωρά στη σύναψη συμφωνητικών. 

Ορίζονται πιστωτικά όρια για κάθε πελάτη, τα οποία αντιπροσωπεύουν το μέγιστο ανοιχτό ποσό 

που μπορεί να παρουσιάζουν οι πελάτες, τα οποία παρακολουθούνται τακτικά από τον Πιστωτικό 

Έλεγχο προκειμένου οι εισπράξεις να πραγματοποιούνται μέσα στα προκαθορισμένα πιστωτικά 

όρια.   

Η Εταιρεία καταχωρεί την πρόβλεψη απομείωσης που αντιπροσωπεύει την εκτίμηση για 

ενδεχόμενες ζημίες από συγκεκριμένους πελάτες και απαιτήσεις.  

 

Η λογιστική αξία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων αντιπροσωπεύει τη μέγιστη 
έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο.  Η μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο κατά την ημερομηνία 
αναφοράς ήταν: 

 2021 2020   

   

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 17.684.399,69 17.544.709,83  

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 359.081,67 358.221,67  

Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού 3.971.612,85 5.889.010,38  

Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα 4.198.682,45 7.335.489,52  

Σύνολο 26.213.776,66 31.211.447,17  
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Το κονδύλι ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιλαμβάνει μόνο το ποσό των καταθέσεων όψεως 
και προθεσμίας. 

Ζημίες απομείωσης 

Η ενηλικίωση των εμπορικών απαιτήσεων κατά την ημερομηνία αναφοράς ήταν: 

 

  2021 2020 

   

 Ενήμερα  15.746.384,88 16.105.812,02 

 Καθυστερημένα έως 6 μήνες   2.483.569,00 2.942.263,20 

 Καθυστερημένα πάνω από 6 μήνες 33.685.850,00 33.654.870,11 

 Σύνολο 51.915.803,88 52.702.945,33 

Έναντι των επισφαλών απαιτήσεων έχει σχηματισθεί πρόβλεψη απομείωσης που αναλύεται ως 

εξής: 

   
 2021 2020 

   

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 
 

35,158,235.50 

 
35.859.862,08 

Απομείωση χρήσης                           (926.831,31)           (701.626,58) 

Διαγραφές  -     

------------------- 

-     

------------------- 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 34.231.404,19 35.158.235,50 

   

β) Κίνδυνος ρευστότητας 

 

Ο κίνδυνος ρευστότητας σχετίζεται με τη δυνατότητα της Εταιρείας να εκπληρώσει τις 
χρηματοοικονομικές της υποχρεώσεις, όταν αυτές γίνουν απαιτητές. 

Η έκθεση της Εταιρείας σε κίνδυνο ρευστότητας αφορά κυρίως υποχρεώσεις σε συνδεδεμένα μέρη 
οι οποίες δημιουργούνται κατά τη συνήθη δραστηριότητα της Eταιρείας από αγορές εμπορευμάτων 
από εταιρείες του ομίλου.  

31-Δεκ-21 Λογιστικό υπόλοιπο 
Συμβατικό 
υπόλοιπο 

Λιγότερο 
1 έτους 

1-5 έτη 
Πάνω από 
5 έτη  

Υποχρεώσεις από 
χρηματοδοτικές 
μισθώσεις 

12.631.563,83 12.929.129,52 2.234.785,02 5.465.030,35 4.931.748,46 

Εμπορικές 
Υποχρεώσεις 

5.526.097,79 

 
5.526.097,79 

 
5.526.097,79     
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Κίνδυνος συνθηκών αγορών 

Ο κίνδυνος συνθηκών αγοράς συνίσταται  στον κίνδυνο αλλαγών τιμών όπως οι συναλλαγματικές 

ισοτιμίες και τα επιτόκια, που επηρεάζουν τα αποτελέσματα της Εταιρείας ή την αξία των 

χρηματοοικονομικών της μέσων. Ο σκοπός της διαχείρισης κινδύνου από τις συνθήκες της αγοράς  

είναι να ελέγχεται η έκθεση της Εταιρείας στους κινδύνους αυτούς στο πλαίσιο αποδεκτών 

παραμέτρων, με παράλληλη βελτιστοποίηση των αποδόσεων.  

 

 

γ) Κίνδυνος επιτοκίων 

Από πλευράς ενεργητικού ο κίνδυνος επιτοκίου προέρχεται μόνο από τις καταθέσεις όψεως και ο 
κίνδυνος αυτός δεν έιναι σημαντικός. 

Από πλευράς παθητικού ο κίνδυνος επιτοκίου θα προερχόταν από τη λειτουργία του διεταιρικού 
αλληλόχρεου λογαριασμού, ο οποίος δεν έχει υπόλοιπο κατά την 31.12.2021 και συνεπώς δεν 
επηρεάζεται από τις μεταβολές των επιτοκίων. 

 

 

δ) Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Η έκθεση της Εταιρείας σε συναλλαγματικό κίνδυνο έχει  ως ακολούθως: 

 

 

 

 31.12.2021 ΔΟΛ ΗΠΑ 
ΚΟΥΝΑ 

ΚΡΟΑΤΙΑΣ 

 ΣΥΝΟΛΟ 

Υποχρεώσεις σε συνδεδεμένα μέρη  107.084,27 6.434,87  113.519,14 

Υποχρεώσεις σε λοιπούς πιστωτές  92.670,72 -  92.670,72 

Σύνολο 199.754,99 6.434,87  206.189,86 

  

 
  

  

31-Δεκ-20 Λογιστικό υπόλοιπο 
Συμβατικό 
υπόλοιπο 

Λιγότερο 
1 έτους 

1-5 έτη 
Πάνω από 
5 έτη  

Υποχρεώσεις από 
χρηματοδοτικές 
μισθώσεις 

6.345.217,33 6.702.386,64  1.989.797,84 2.615.281,87 1.740.137,62 

Εμπορικές 
Υποχρεώσεις  

 
7.908.376,99 

 
7.908.376,99 

 
7.908.376,99 
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31.12.2020 

Υποχρεώσεις σε συνδεδεμένα μέρη  100.465,34 -  100.465,34 

Υποχρεώσεις σε λοιπούς πιστωτές  21.154,65 -  21.154,65 

Σύνολο 121.619,99 -  121.619,99 

Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες που χρησιμοποιήθηκαν κατά χρήση έχουν ως εξής : 

 

 
Ισοτιμία κατά την 

  
 

31.12.2021 

 

31.12.2020 

Δολάριο ΗΠΑ  0,88292 0,81493 

Κουνα Κροατίας 0,13297 - 

   

Στις ανωτέρω ισοτιμίες ως νόμισμα βάσης χρησιμοποιήθηκε το ξένο νόμισμα. 

 

Ανάλυση ευαισθησίας  

Μία μείωση κατά 10% του Ευρώ έναντι των παρακάτω νομισμάτων στις 31 Δεκεμβρίου θα αύξανε 

(μείωνε) τα ίδια κεφάλαια και τα αποτελέσματα κατά τα ποσά που αναφέρονται παρακάτω. Η 

ανάλυση αυτή υποθέτει ότι όλες οι άλλες μεταβλητές, και ιδιαίτερα τα επιτόκια, παραμένουν 

σταθερά.  

 

 Αποτελέσματα χρήσεως 

  2021 2020 

Δολάριο ΗΠΑ  (22.195,00) (13.513,32) 

Κούνα Κροατίας (714,99) - 

Σύνολο (22.909,99) (13.513,32) 

 

Μία ενίσχυση κατά 10% του Ευρώ έναντι των παραπάνω νομισμάτων την 31 Δεκεμβρίου θα είχε 

αντίθετη επίδραση στο παραπάνω νόμισμα με τα ποσά που αναγράφονται παρακάτω: 

 

 Αποτελέσματα χρήσεως 
 2021 2020 

Δολάριο ΗΠΑ  18.159,54 11.056,37 

Κούνα Κροατίας 584,99 - 

Σύνολο  18.159,54  11.056,37 

 

ε) Λειτουργικός Κίνδυνος / Κίνδυνοι που σχετίζονται με πολιτικές και οικονομικές συνθήκες, 

καθώς και με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις στην Ελλάδα  

 

Η δραστηριότητα της Εταιρείας επηρεάζεται σημαντικά από τη μείωση της ιδιωτικής κατανάλωσης 

που με τη σειρά της επηρεάζεται από τις παρούσες οικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα, όπως τα 
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επίπεδα της ανεργίας, τα επίπεδα πληθωρισμού, τα επιτόκια, το ύψος της αύξησης του ΑΕΠ και τα 

ποσοστά φορολόγησης.  

Η επιστροφή στην οικονομική σταθερότητα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις ενέργειες και τις 

αποφάσεις θεσμικών οργάνων στη χώρα και στο εξωτερικό, καθώς και από την εξέλιξη των 

μακροοικονομικών συνθηκών που διαμορφώνονται από την πανδημία Covid-19. 

Οι συνθήκες της αγοράς στην Ελλάδα επηρρεάζονται σημαντικά από τις επιπτώσεις της 

παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης εξαιτίας του Covid-19, οδηγώντας σε πρωτοφανή οικονομική 

κρίση.  

Οι επιπτώσεις από την πανδημία σε συνδυασμό με τα μέτρα περιορισμού της πανδημίας δεν 

μπορούν να προβλεφθούν και να αξιολογηθούν με βεβαιότητα. Πιθανοί παράγοντες που 

επηρεάζουν τη δραστηριότητα της επιχείρησης είναι: 

 

• Η μείωση του εισοδήματος 

• Οι περιορισμοί που επιβάλλονται για την αντιμετώπιση της πανδημίας, όπως είναι το 
κλείσιμο των καταστημάτων 

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας παρατηρήθηκε αυξημένη ζήτηση στον κλάδο της εμπορίας 
αθλητικών ειδών και συγκεκριμένα στα προϊόντα της Εταιρείας 

Δεν υπήρξαν διαταραχές στις διαδικασίες μεταφοράς των προϊόντων καθώς και στις υποδομές της 
εφοδιαστικής αλυσίδας.  

Η Eταιρεία αποτελεί θυγατρική 100% της εταιρείας adidas AG με έδρα τη Γερμανία. Ο Όμιλος κατά 
τη διάρκεια της πανδημίας έλαβε την έγκριση της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Γερμανίας για 
την συμμετοχή σε κοινοπρακτικό δάνειο ύψους 2,4 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ έλαβε δάνειο 600 
εκατομμυρίων ευρώ από άλλες τράπεζες. 

H Διοίκηση εκτιμά διαρκώς την κατάσταση και τις πιθανές επιπτώσεις της πανδημίας, και λαμβάνει 

συνεχώς μέτρα προκειμένου να μετριάσει τις επιπτώσεις αυτές στη δραστηριότητα και στα 

οικονομικά της αποτελέσματα. 

Κύρια μέριμνα είναι η διασφάλιση των εσόδων της και η μείωση των λειτουργικών εξόδων της. 

Η Εταιρεία έχει πρόσβαση και αξιοποιεί τα Κυβερνητικά μέτρα στήριξης, ενώ παράλληλα λαμβάνει 

μέτρα για την αποτελεματική διαχείριση των ταμειακών διαθεσίμων της. 

Επανεξετάζει το χαρτοφυλάκιο των πελατών της προκειμένου να ελαχιστοποιήσει το κίνδυνο 

έκθεσης σε πιστωτικό κίνδυνο. 

 

23 Εύλογες αξίες 

Οι εύλογες αξίες των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων συμπίπτουν 

κατά προσέγγιση με τις λογιστικές τους αξίες, όπως αυτές εμφανίζονται στην Κατάσταση 

Χρηματοοικονομικής Θέσης..   

Ο πίνακας που παρατίθεται κατωτέρω δεν περιλαμβάνει πληροφορίες για τις εύλογες αξίες των 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων που δεν αποτιμώνται στην 

εύλογη αξία, όταν η λογιστική τους αξία συμπίπτει κατά προσέγγιση με την εύλογη αξία. 
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31 Δεκεμβρίου 2021 Λογιστική αξία Eύλογη αξία 
Επίπεδο 

Ιεραρχίας 1 

Επίπεδο 

Ιεραρχίας 2 

Επίπεδο 

Ιεραρχίας 3 

Πελάτες και λοιπές 

απαιτήσεις  
17.684.399,69 

    

Απαιτήσεις από 

συνδεδεμένα μέρη 
11.313.806,29     

Ταμειακά διαθέσιμα και 

ισοδύναμα  
4.198.682,45 

    

Υποχρεώσεις από 

χρηματοδοτικές μισθώσεις 
12.631.563,83 

    

Εμπορικές Υποχρεώσεις 5.526.097,79 
    

 

31 Δεκεμβρίου 2020 Λογιστική αξία Eύλογη αξία 
Επίπεδο 

Ιεραρχίας 1 

Επίπεδο 

Ιεραρχίας 2 

Επίπεδο 

Ιεραρχίας 3 

Πελάτες και λοιπές 

απαιτήσεις  
17.544.709,83 

    

Απαιτήσεις από 

συνδεδεμένα μέρη 
4.629.244,96 

    

Ταμειακά διαθέσιμα και 

ισοδύναμα  
7.419.505,29 

    

Υποχρεώσεις από 

χρηματοδοτικές μισθώσεις 
6.345.217,33 

    

 

Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της 31 

Δεκεμβρίου 2021 προσδιορίστηκε με την καλύτερη δυνατή εκτίμηση από τη Διοίκηση, σύμφωνα με 

τις διαθέσιμες πληροφορίες κατά την ημερομηνία σύνταξης των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων. Για τις μεθόδους αποτίμησης των εύλογων αξιών που χρησιμοποιεί η Εταιρεία 

γίνεται αναφορά στη Σημείωση 3. 

 

24 Αμοιβές Ελεγκτικών εταιρειών 

Οι συνολικές αμοιβές του νόμιμου ελεγκτή για τη διάρκεια της χρήσης 2021 οι οποίες αφορούσαν 

σε ελεγκτικές υπηρεσίες και την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού ανήλθαν σε Ευρώ 

67.000,00. Οι αντίστοιχες αμοιβές για το 2020 ήταν Ευρώ 61.000,00. 

25 Γεγονότα μετά την ημερομηνία της Χρηματοοικονομικής Θέσης  

O όμιλος adidas ανακοίνωσε τον Αυγουστο του 2021 πως έχει συνάψει οριστική συμφωνία για την 
πώληση της Reebok στην εταιρεία Authentic Brands Group έναντι συνολικού τιμήματος 2,1 
δισεκατομμυρίων ευρώ. Η οριστικοποίηση της συναλλαγής ολοκληρώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου 
του 2022. Με την αλλαγή της ιδιοκτησίας, η Εταιρεία πιστεύει ότι η επωνυμία Reebok θα είναι σε 
καλή θέση για την περαιτέρω ανάπτυξή της στην αγορά. Η πώληση της Reebok δεν έχει καμία 
επίδραση στις οικονομικές προοπτικές της adidas για το τρέχον έτος ή στις οικονομικές φιλοδοξίες 
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της εταιρείας για το 2025 που ανακοινώθηκε ως μέρος της στρατηγικής Own the Game τον Μάρτιο 
του 2021. 

Κατά την 31.12.2021 οι καθαρές πωλήσεις της Εταιρείας από τη Reebok ήταν 13.287.418,34 ευρώ 
ενώ το κόστος πωληθέντων ήταν 7.713.271,41 ευρώ.  Το σύνολο των αποθεμάτων της εταιρείας 
σε εμπορεύματα Reebok ήταν 163.677,36 ευρώ. 

 

Η παγκόσμια ενεργειακή κρίση που ξεκίνησε το 2021 χαρακτηρίζεται από τη συνεχιζόμενη έλλειψη 

ενεργειακών πόρων σε όλον τον κόσμο, αλλά και από την αλματώδη αύξηση των τιμών της 

ενέργειας, επηρεάζοντας χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο την Κίνα και, μεταξύ άλλων, την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα γνωρίζει σημαντική αύξηση στις τιμές σε όλες της μορφές της 

ενέργειας. Η Εταιρεία όντας εταιρεία που δραστηριοποιείται στη χονδρική και λιανική πώληση 

επώνυμων αθλητικών ειδών και ορισμένων προϊόντων αθλητικού τρόπου ζωής δεν επηρεάζεται  

έντονα από την ενεργειακή κρίση καθώς το κόστος ενέργειας είναι μικρό. Ωστόσο, η Διοίκηση 

παρακολουθεί σε καθημερινή βάση τις εξελίξεις και είναι έτοιμη να πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα 

που πιθανόν να χρειαστούν. 

Πάντοτε βέβαια παραμένει ως ενδεχόμενο η ενεργειακή κρίση να επιφέρει περαιτέρω αρνητικές 

συνέπειες στην παγκόσμια οικονομία για το 2022 και να επηρεάσει αρνητικά τις δραστηριότητες της 

Εταιρείας. Καθεμία από αυτές τις εξελίξεις θα μπορούσε να έχει επιπτώσεις στα οικονομικά 

αποτελέσματα του 2022. 

Τα πρόσφατα γεγονότα στην Ουκρανία έχουν προκαλέσει αβεβαιότητα στις αγορές σε παγκόσμιο 

επίπεδο αυξάνοντας τις τιμές των προϊόντων και της ενέργειας. Η Εταιρεία δε δραστηριοποιείται 

στην Ουκρανία και στη Ρωσία, και επομένως η οποιαδήποτε εξέλιξη δεν αναμένεται να επηρεάσει 

σημαντικά τα οικονομικά μεγέθη της. 

Δεν υπάρχουν άλλα γεγονότα μετά την ημερομηνία της Χρηματοοικονομικής Θέσης που να 

χρήζουν γνωστοποίησης ή αλλαγής στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 

2021. 
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Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2022  
 

Sidokpohou Mathieu 

Nounagnon 

 

 

 

Καραντζούλης Θεόδωρος 

 

 

 

 

 Doring Joerg Volker 

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και 

Διευθύνων Σύμβουλος 

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ Mέλος του Δ.Σ. 

 

 

  

Καραντζούλης Θεόδωρος  Άννα Γιωτοπούλου 

 

 

 

 

Οικονομικός Διευθυντής 

 

Διευθύντρια Λογιστηρίου  
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