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Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος 

 
     

 

    

Οι σημειώσεις στις σελίδες 7 έως 30 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών 

καταστάσεων.  

 

 

 

 

 

 

 

Σημ.
1.1.2012-

31.12.2012

1.1.2011-

31.12.2011

Έσοδα 5.305.509 6.363.049

Κόστος πωλήσεων 17 -3.858.027 -4.692.619

Μικτό κέρδος 1.447.482 1.670.430

Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 19 17.515 1.069

Έξοδα διοίκησης 17 -1.054.482 -1.488.681

Άλλα έξοδα εκμεταλλεύσεως -109.766 -3.319

Κέρδος εκμεταλλεύσεως 300.751 179.500

Κόστος χρηματοοικονομικό -911 -1.287

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 1.278 8.235

Κέρδος προ φόρων 301.118 186.449

Φόρος εισοδήματος 20 -125.003 -137.523

Καθαρό κέρδος περιόδου 176.115 48.926

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 0 0

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από 

φόρους 176.115 48.926

Κέρδη κατά μετοχή  για την περίοδο

 -Βασικά (σε ευρώ) 21 35 10
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Ισολογισμός 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 7 έως 30 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών 

καταστάσεων.  

Σημείωση 31.12.2012 31.12.2011

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού

Ενσώματες ακινητοποιήσεις 6 180.660 93.262

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 7 1.887.312 2.177.312

Επενδύσεις σε Θυγατρικές 10.000 10.000

Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 9 8.091 3.091

2.086.063 2.283.665

Κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία

Πελάτες και λοιπές Απαιτήσεις 10 6.634.430 5.840.482

Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις 558.276 564.791

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 11 972.823 1.078.557

8.165.529 7.483.830

Σύνολο Ενεργητικού 10.251.592 9.767.495

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ίδια Κεφάλαια

Μετοχικό κεφάλαιο 12 146.750 146.750

Αποθεματικά 13 49.890 49.890

Σωρευμένα κέρδη 7.899.332 7.723.218

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 8.095.972 7.919.858

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Υποχρεώσεις παροχών αποχωρήσεως 14 484.571 494.842

Προβλέψεις 16 85.321 119.864

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 8 276.658 180.492

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων 846.549 795.198

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 15 896.851 662.439

Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις 22.219 0

Προβλέψεις 16 390.000 390.000

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων 1.309.070 1.052.439

Σύνολο Υποχρεώσεων 2.155.619 1.847.637

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων & Υποχρεώσεων 10.251.592 9.767.495
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Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 7 έως 30 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών 

καταστάσεων.  

 

Μετοχικό 

Κεφάλαιο

Τακτικό 

Αποθεματικό
Κέρδη εις Νέον Σύνολο

Υπόλοιπο κατά την 1/1/20111 146.750 49.890 7.674.292 7.870.932

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από

φόρους 48.926 48.926

Υπόλοιπο κατά την 31/12/11 146.750 49.890 7.723.218 7.919.858

Μετοχικό 

Κεφάλαιο

Τακτικό 

Αποθεματικό
Κέρδη εις Νέον Σύνολο

Υπόλοιπο κατά την 1/1/20112 146.750 49.890 7.723.218 7.919.858

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από

φόρους 176.115 176.115

Υπόλοιπο κατά την 31/12/12 146.750 49.890 7.899.332 8.095.972
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Κατάσταση Ταμειακών Ροών 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 7 έως 30 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών 

καταστάσεων.  

Σημ.
1.1.2012-

31.12.2012

1.1.2011-

31.12.2011

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη προ φόρων 301.118 186.449

Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Αποσβέσεις 6,7 322.494 335.473

Ζημία από τη πώληση παγίων 380 0

Πιστωτικοί Τόκοι -1.278 -8.235

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 911 1.287

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες προ 

μεταβολών κεφαλαίου κίνησης 623.625 514.973

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων -793.948 -1.707.985

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων 182.032 -448.932

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων παροχών προς το προσωπικό  

και προβλέψεων

-44.814 -175.075

-33.107 -1.817.019

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα -911 -1.287

Καταβεβλημένοι φόροι -103 -610.358

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες -34.121 -2.428.664

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορά ενσώματων περιουσιακών στοιχείων 6 -67.891 -24.611

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων -5.000 0

Τόκοι εισπραχθέντες 1.278 9.787

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες -71.613 -14.824

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 0 0

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και 

ισοδύναμα χρήσεως -105.734 -2.443.488

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσεως 1.078.557 3.522.045

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσεως 11 972.823 1.078.557
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1. Γενικές Πληροφορίες 

Η Εταιρία Στοιχημάτων ιδρύθηκε την 20.5.1998 με την επωνυμία ΄΄ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ΄΄ (εφεξής «η Εταιρεία») από την κοινοπραξία 

INTΡAΛOT A.E. – INTRALOT INTERNATIONAL Ltd με αρχικό σκοπό να αναλάβει, υπογράφοντας 

από κοινού με την κοινοπραξία σχετική σύμβαση με την ΟΠΑΠ Α.Ε., την εκτέλεση του έργου που αφορά 

στην οργάνωση, υποστήριξη και διεξαγωγή των παιχνιδιών στοιχημάτων προκαθορισμένης και 

μεταβλητής απόδοσης που διοργανώνει η ΟΠΑΠ Α.Ε. στη χώρα μας. Η ανάληψη του έργου αυτού έγινε 

μετά από διεθνή διαγωνισμό.  

Στα πλαίσια της ανωτέρω σύμβασης, η οποία έληξε στις 29 Ιανουαρίου 2006, η Εταιρία Στοιχημάτων 

ανέλαβε:  

 Την επιλογή των γεγονότων επί των οποίων θα διεξάγεται στοιχηματισμός.  

 Την κατάρτιση των αποδόσεων των παιχνιδιών στοιχημάτων.  

 Την παρακολούθηση και τον έλεγχο της διεξαγωγής των παιχνιδιών.  

 Διαφήμιση και  προώθηση των παιχνιδιών .  

 Την εκτύπωση των δελτίων και των σχετικών εντύπων των παιχνιδιών.  

 Την οργάνωση των παιχνιδιών μέσω τηλεφώνου (σε περίπτωση που υπάρξει νομοθετική 

ρύθμιση).  

 Τη διαχείριση κινδύνων (risk management) των παιχνιδιών στοιχημάτων . 

Την  23 Νοεμβρίου 2006 υπεγράφη σύμβαση μεταξύ της κοινοπραξίας στην οποία συμμετέχει η Εταιρία 

με την “ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ” και  την “INTRALOT INTERNATIONAL LTD” και της ΟΠΑΠ Α.Ε ,με 

αντικείμενο τη παραχώρηση άδειας χρήσης λογισμικού για τη διενέργεια και διαχείριση των παιχνιδιών 

στοιχημάτων, τη διάθεση της τεχνολογικής υποδομής για τη διοργάνωση των στοιχημάτων αυτών,  την 

παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και τεχνικής υποστήριξης καθώς και την διάθεση προς χρήση  

τερματικών μηχανών πρακτορείων. Η υλοποίηση της σύμβασης αυτής ολοκληρώθηκε στις 29/7/2007.   

Στις 31 Ιουλίου 2007 υπεγράφη μεταξύ της κοινοπραξίας στην οποία συμμετέχει η Εταιρία με την 

“ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ” και την “INTRALOT INTERNATIONAL LTD” και της ΟΠΑΠ Α.Ε, με αντικείμενο 

την προσθήκη νέων προϊόντων στοιχηματισμού στο παιχνίδι «ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ», την παροχή 

αναβαθμισμένων υπηρεσιών επιχειρησιακής, και τεχνολογικής υποστήριξης, την διάθεση προς χρήση νέων 

τερματικών μηχανών πρακτορείων , καθώς και υπηρεσιών συντήρησης του συνόλου του διατεθέντος 

εξοπλισμού. Στα πλαίσια της ανωτέρω σύμβασης η εταιρεία ανέλαβε την παροχή υποστήριξης  του 

παιχνιδιού «ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ» κατά τη διάρκεια της συμφωνίας. Η υλοποίηση της σύμβασης αυτής 

ολοκληρώθηκε την 31/7/2010. Στις 30 Ιουλίου 2010  τα μέρη υπέγραψαν τροποποιητικό συμφωνητικό με 

την ΟΠΑΠ ΑΕ το οποίο παρέτεινε την συνεργασία τους μέχρι την 30 Ιουλίου 2011. Με το από 1 

Δεκεμβρίου 2010 τροποποιητικό συμφωνητικό μεταξύ της  Εταιρίας με την “ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ” και την 

“INTRALOT INTERNATIONAL LTD” καθορίσθηκαν οι υποχρεώσεις και οι αμοιβές μεταξύ τους  για 

την εκτέλεση της σύμβασης με την ΟΠΑΠ ΑΕ. Η εταιρεία ανέλαβε την παροχή υποστήριξης  του 

παιχνιδιού «ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ» κατά τη διάρκεια της συμφωνίας. Την 29.7.2011 η ΟΠΑΠ ΑΕ 

υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με την “INTRALOT AE”  και την Εταιρεία με το οποίο καθορίστηκαν οι 

γενικοί και βασικοί όροι συνεργασίας με βάση τους οποίους η “INTRALOT” θα παράσχει στη “ΟΠΑΠ 

ΑΕ” υπηρεσίες διασύνδεσης και υποστήριξης που αφορούν στον Εξοπλισμό των σημείων Πώλησης. Το 

μνημόνιο εξειδικεύτηκε σε σύμβαση με την “ΟΠΑΠ ΑΕ” την 30.11.2011. Με το από  1.8.2011 

τροποποιητικό συμφωνητικό μεταξύ της “INTRALOT AE” , “INTRALOT INTERNATIONAL LTD” και 

της Εταιρείας Στοιχημάτων καθορίστηκαν οι αμοιβές της τελευταίας για της υπηρεσίες που θα παρέχει στα 
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πλαίσια της τελευταίας σύμβασης με την ΟΠΑΠ ΑΕ, μέχρι την 31.7.2012.  Με το από 30 Ιουλίου 2012 νέο 

τροποποιητικό συμφωνητικό μεταξύ της “INTRALOT AE” , “INTRALOT INTERNATIONAL LTD” και 

της Εταιρείας παρατάθηκαν εκ νέου οι εν λόγω υπηρεσίες.  

Η Εταιρία επίσης δραστηριοποιείται από το 2004 και στο εξωτερικό παρέχοντας υπηρεσίες ανάλογου 

αντικειμένου  σε αλλοδαπές εταιρίες του  Ομίλου ΙΝΤΡΑΛΟΤ. 

Την 14/6/2005 η Εταιρία Στοιχημάτων Α.Ε. ίδρυσε στην Κύπρο θυγατρική Εταιρία με την επωνυμία 

΄΄Betting Company Cyprus Limited΄΄ παρέχοντας υπηρεσίες  διεξαγωγής συλλογικών στοιχημάτων 

οποιασδήποτε φύσεως και λοιπών τυχερών παιγνιδιών, σε εταιρίες του ομίλου της μητρικής ΙΝΤΡΑΛΟΤ 

Α.Ε. .  

Η  Εταιρία κατά τη διάρκεια του 2010 άλλαξε έδρα. Η νέα Διεύθυνση των γραφείων της εταιρείας είναι 

στην οδό Πρεμετής αριθμ. 3 στο δήμο Αμαρουσίου Αττικής. Το site της εταιρίας στο διαδίκτυο είναι 

www.betting.gr.  

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ Α.Ε ανήκει στον όμιλο της ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. ο οποίος στις 31.12.2010 

συμμετείχε στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά ποσοστό 100%. Η Εταιρεία και η θυγατρικής 

΄΄Betting Company Cyprus Limited΄΄  ενοποιούνται πλήρως στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 

της  ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. . Η  Εταιρεία δεν συνέταξε  ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.  

Οι οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της  Εταιρίας την 22
η
 Μαρτίου 

2013.  

2. Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που χρησιμοποιεί η εταιρεία 

2.2 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων 

Οι οικονομικές καταστάσεις αφορούν τη χρήση 1.1-31.12.2012 και έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα 

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), 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. Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με 

βάση την αρχή του ιστορικού κόστους. Τα ποσά που περιλαμβάνονται στις παρούσες οικονομικές 

καταστάσεις παρουσιάζονται σε  Ευρώ. Οι εκτιμήσεις και τα κριτήρια που εφαρμόζονται από την Εταιρεία 

για τη λήψη αποφάσεων και τα οποία επηρεάζουν τη σύνταξη των οικονομικών 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 οικονομικές καταστάσεις κατά το χρόνο που 

πραγματοποιούνται. Οι λογιστικές αρχές που ακολούθησε η Εταιρεία, για τη σύνταξη των ετησίων 

οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2012, είναι συνεπείς με αυτές που περιγράφονται στις δημοσιευμένες 

οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως που έληξε την 31.12.2010 αφού ληφθούν υπόψη οι κατωτέρω 

τροποποιήσεις των προτύπων και οι νέες Διερμηνείες, που εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών 

Λογιστικών Προτύπων (IASB), υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρμογή τους είναι 

υποχρεωτική για την χρήση που έληξε την 31.12.2012. 

http://www.betting.gr/
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2.3 Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες 

Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες, τα οποία έχουν εκδοθεί και 

είναι υποχρεωτικής εφαρμογής για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας 

χρήσεως ή μεταγενέστερα. Κατωτέρω αναφέρονται ποια πρότυπα και διερμηνείες  τροποποιήθηκαν. Οι 

περισσότερες από αυτές τις τροποποιήσεις δεν σχετίζονται με την δραστηριότητα της εταιρείας , εκτός αν 

αναφέρεται διαφορετικά.    

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για την χρήση 2012 

 ΔΠΧΑ 7  (Τροποποίηση) «Χρηματοπιστωτικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις-Μεταβιβάσεις  

χρηματοοικονομικών  περιουσιακών  στοιχείων»  

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1205/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ης Νοεμβρίου 2011, L 305/23.11.2011) 

Εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2011. Η εφαρμογή 

νωρίτερα επιτρέπεται. 

Οι τροποποιήσεις αυτές έχουν ως στόχο να βοηθήσουν τους χρήστες οικονομικών καταστάσεων να 

αξιολογήσουν καλύτερα τους κινδύνους που συνδέονται με τις μεταβιβάσεις χρηματοοικονομικών 

περιουσιακών στοιχείων και το αποτέλεσμα των κινδύνων αυτών στην οικονομική θέση μιας οντότητας. 

Σκοπός τους είναι να προωθηθεί η διαφάνεια στην αναφορά των συναλλαγών σχετικά με τις μεταβιβάσεις, 

ιδίως εκείνων που συνεπάγονται τιτλοποίηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. Με την 

τροποποίηση ευθυγραμμίζονται σε γενικές γραμμές οι σχετικές απαιτήσεις γνωστοποίησης των Διεθνών 

Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και των Αμερικάνικων γενικώς παραδεκτών 

λογιστικών αρχών (GΑΑΡ). Η παραπάνω τροποποίηση δεν έχει καμία επίπτωση στις οικονομικές 

καταστάσεις της Εταιρείας . 

ΔΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Φόροι εισοδήματος –  Αναβαλλόμενος  φόρος:  Ανάκτηση  υποκείμενων  

περιουσιακών  στοιχείων» 

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1255/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Δεκεμβρίου 2012, L 360/29.12.2012) 

Εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2012. 

Το ΔΛΠ 12 απαιτεί η οικονομική οντότητα να αποτιμά τον αναβαλλόμενο φόρο που σχετίζεται με ένα 

περιουσιακό στοιχείο ανάλογα με το αν η οντότητα αναμένει να ανακτήσει τη λογιστική αξία του 

περιουσιακού στοιχείου μέσω χρήσης ή μέσω πώλησης. Μπορεί να είναι δύσκολο και υποκειμενικό να 

εκτιμηθεί κατά πόσο η ανάκτηση θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση ή μέσω πώλησης, όταν το περιουσιακό 

στοιχείο αποτιμάται με τη μέθοδο της εύλογης αξίας του ΔΛΠ 40 «Επενδύσεις σε Ακίνητα». Η τροπολογία 

παρέχει μια πρακτική λύση στο πρόβλημα με την εισαγωγή της υπόθεσης ότι η ανάκτηση της λογιστικής 

αξίας θα πραγματοποιηθεί υπό φυσιολογικές συνθήκες μέσω πώλησης. Η παραπάνω τροποποίηση δεν έχει 

καμία επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από την 1 

Ιανουαρίου 2013 και δεν έχουν εφαρμοστεί νωρίτερα από την Εταιρεία  

Τα παρακάτω νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί αλλά  είναι 

υποχρεωτικά για  περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από την 1 Ιανουαρίου 2013. Η  Εταιρεία δεν έχει 

εφαρμόσει νωρίτερα τα κατωτέρω πρότυπα και μελετά την επίδραση τους στις οικονομικές καταστάσεις. 

ΔΠΧΑ 7  (Τροποποίηση) «Χρηματοπιστωτικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις»  
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Εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2015. Η 

εφαρμογή νωρίτερα επιτρέπεται. 

Την 16.12.2011, το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε την τροποποίηση του ΔΠΧΑ 

7 με  την οποία  προστέθηκαν στο πρότυπο γνωστοποιήσεις αναφορικά με τη μετάβαση στο ΔΠΧΑ 9. Η 

τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί από την ευρωπαϊκή Ένωση. Η Εταιρεία εξετάζει τις επιπτώσεις που θα 

έχει η υιοθέτηση της εν λόγω τροποποίησης στις οικονομικές του καταστάσεις. 

ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» 

Εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2015. Η 

εφαρμογή νωρίτερα επιτρέπεται. 

Το ΔΠΧΑ 9 αποτελεί την πρώτη φάση στο έργο του ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) 

για την αντικατάσταση του ΔΛΠ 39 και αναφέρεται στην ταξινόμηση και επιμέτρηση των 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων. Το ΣΔΛΠ στις 

επόμενες φάσεις του έργου θα επεκτείνει το ΔΠΧΑ 9 έτσι ώστε να προστεθούν νέες απαιτήσεις για την 

απομείωση της αξίας και τη λογιστική αντιστάθμισης. Η Εταιρεία (ή και ο Όμιλος) βρίσκεται (βρίσκονται)  

στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 9 στις οικονομικές του καταστάσεις. Η Εταιρεία  δεν 

μπορεί να εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 9 νωρίτερα διότι αυτό δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Μόνο όταν υιοθετηθεί, θα αποφασιστεί εάν θα εφαρμοστεί νωρίτερα από την 1 Ιανουαρίου 2015. 

ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση  Εύλογης  Αξίας» 

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1255/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Δεκεμβρίου 2012, L 360/29.12.2012) 

Εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013. Η 

εφαρμογή νωρίτερα επιτρέπεται. 

Το ΔΠΧΑ 13 παρέχει νέες οδηγίες σχετικά με την επιμέτρηση της εύλογης αξίας και τις απαραίτητες 

γνωστοποιήσεις. Οι απαιτήσεις του προτύπου δεν διευρύνουν τη χρήση των εύλογων αξιών αλλά παρέχουν 

διευκρινίσεις για την εφαρμογή τους σε περίπτωση που η χρήση τους επιβάλλεται υποχρεωτικά από άλλα 

πρότυπα. Το ΔΠΧΑ 13 παρέχει ακριβή ορισμό της εύλογης αξίας, καθώς και οδηγίες αναφορικά με την 

επιμέτρηση της εύλογης αξίας και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις, ανεξάρτητα από το πρότυπο με βάση 

το οποίο γίνεται χρήση των εύλογων αξιών. Επιπλέον, οι απαραίτητες γνωστοποιήσεις έχουν διευρυνθεί 

και καλύπτουν όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που επιμετρούνται στην εύλογη αξία και 

όχι μόνο τα χρηματοοικονομικά. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του 

ΔΠΧΑ 13 στις οικονομικές του καταστάσεις.  

ΔΛΠ 1  (Τροποποίηση) «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων- Παρουσίαση  των  στοιχείων  

των  λοιπών  συνολικών  εσόδων» 

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 475/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουνίου 2012, L 146/6.6.2012) 

Εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η  Ιουλίου 2012. 

Η κύρια αλλαγή που προκύπτει από την τροποποίηση είναι η απαίτηση από τις οικονομικές οντότητες να 

ομαδοποιούν τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην Κατάσταση Λοιπών Συνολικών Εσόδων, ώστε να 

φαίνεται αν αυτά είναι δυνητικά ανακατατάξιμα στα κέρδη ή τις ζημίες σε μια μεταγενέστερη περίοδο . 

Η Εταιρεία θα εφαρμόσει αυτή την τροποποίηση από την ημέρα που τίθεται σε εφαρμογή και δεν αναμένει 

να έχει σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις.  
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ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε εργαζομένους» 

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 475/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουνίου 2012, L 146/6.6.2012) 

Εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013. Η 

εφαρμογή νωρίτερα επιτρέπεται. 

Τον Ιούνιο του 2011 το ΣΔΛΠ τροποποίησε το ΔΛΠ 19 καθώς καταργεί την επιλογή που επιτρέπει σε μια 

εταιρεία να αναβάλει κάποια κέρδη και ζημίες που προκύπτουν από συνταξιοδοτικά προγράμματα 

(προγράμματα καθορισμένων παροχών-«μέθοδος περιθωρίου»). Οι εταιρείες πλέον θα αναφέρουν αυτές 

τις αλλαγές όταν αυτές συμβαίνουν. Αυτό θα τις οδηγήσει στο να συμπεριλαμβάνουν τυχόν έλλειμμα ή 

πλεόνασμα σε ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα στην κατάσταση οικονομικής θέσης. Επίσης, απαιτεί από 

τις επιχειρήσεις να συμπεριλαμβάνουν το κόστος υπηρεσίας και το χρηματοοικονομικό κόστος στα 

αποτελέσματα χρήσης και τις επανακαταμετρήσεις στα λοιπά συνολικά εισοδήματα. Η Εταιρεία δεν 

αναμένει ότι η τροποποίηση του ΔΛΠ 19  θα έχει σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις.   

ΔΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηματοπιστωτικά μέσα: Παρουσίαση» και ΔΠΧΑ 7  (Τροποποίηση) 

«Χρηματοπιστωτικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις-Συμψηφισμός  χρηματοοικονομικών  περιουσιακών  

στοιχείων  και  χρηματοοικονομικών  υποχρεώσεων» 

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1256/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Δεκεμβρίου 2012, L 360/29.12.2012) 

Εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2014. Η 

εφαρμογή νωρίτερα επιτρέπεται. 

Η τροποποίηση στο ΔΛΠ 32 αφορά τις οδηγίες εφαρμογής του προτύπου σχετικά με τον συμψηφισμό ενός 

χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου και μιας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης και στο ΔΠΧΑ 7 

τις σχετικές γνωστοποιήσεις .  

ΕΔΔΠΧΑ 20 «Κόστος   αποκάλυψης  στη  φάση  της  παραγωγής  σε  ορυχείο  επιφανείας» 

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1255/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Δεκεμβρίου 2012, L 360/29.12.2012) 

Εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013. Η 

εφαρμογή νωρίτερα επιτρέπεται. 

Η διερμηνεία αντιμετωπίζει λογιστικά το κόστος (striping cost) που προκύπτει  από τη δραστηριότητα 

απομάκρυνση άχρηστων υλικών σε εξορυκτικές εργασίες επιφάνειας,  για να αποκτηθεί πρόσβαση σε 

μεταλλευτικά κοιτάσματα. Η τροποποίηση δεν έχει καμία επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της 

εταιρείας. 

Ομάδα προτύπων σχετικά με ενοποίηση και από κοινού συμφωνίες (εφαρμόζονται στις ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013) 

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1254/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Δεκεμβρίου 2012, L 

360/29.12.2012) 

Τον Μάιο του 2011 το  ΣΔΛΠ δημοσίευσε 3 νέα πρότυπα, τα ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες  οικονομικές  

καταστάσεις», ΔΠΧΑ 11 «Σχήματα  υπό  κοινό  έλεγχο» και ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση  συμμετοχών  σε  

άλλες  οντότητες»   και τροποποίησε τα ΔΛΠ 27 «Ατομικές  οικονομικές  καταστάσεις»  και ΔΛΠ 28 

«Επενδύσεις  σε  συγγενείς  επιχειρήσεις  και  κοινοπραξίες». Τα νέα αυτά  πρότυπα και οι ανωτέρω 

τροποποιήσεις, εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 11 Δεκεμβρίου 2012 και εφαρμόζονται 

υποχρεωτικά   το  αργότερο,  από  την  ημερομηνία  έναρξης  του πρώτου οικονομικού τους έτους που 
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αρχίζει  την  1η  Ιανουαρίου  2014  ή  μετά  από  αυτήν . Επιτρέπεται η πρόωρη εφαρμογή τους μόνο εάν 

ταυτόχρονα εφαρμοστούν και τα πέντε. Τα πρότυπα αυτά και οι τροποποιήσεις τους δεν έχουν επίδραση 

στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρεία διότι δεν καταρτίζονται ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. 

Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τμήμα του προγράμματος ετήσιων βελτιώσεων του 

ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) 

Το ΣΔΛΠ στα πλαίσια του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων, εξέδωσε τον Μάιο του 2012 τροποποιήσεις 

σε 5 υφιστάμενα πρότυπα . Οι τροποποιήσεις αυτές οι οποίες δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από τη 

Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν εφαρμογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από την 1 Ιανουαρίου 2013.  

Εφόσον δεν αναφέρεται διαφορετικά, οι κατωτέρω τροποποιήσεις δεν αναμένεται να έχουν σημαντική 

επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι μία οικονομική οντότητα μπορεί να εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 1 περισσότερες 

από μία φορά κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Επίσης μία οικονομική οντότητα μπορεί να επιλέξει 

να εφαρμόσει το ΔΛΠ 23 είτε την ημερομηνία μετάβασης είτε από μία προγενέστερη ημερομηνία. 

ΔΛΠ 1   «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για συγκριτική πληροφόρηση όταν μια 

οντότητα παρουσιάζει και τρίτο Ισολογισμό είτε γιατί απαιτείται από το ΔΛΠ 8 είτε εθελοντικά. Επίσης 

διευκρινίζεται ότι μια οικονομική οντότητα μπορεί να συμπεριλάβει στις πρώτες οικονομικές καταστάσεις 

που καταρτίζονται σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ επιπλέον συγκριτική πληροφόρηση, ώστε να εξηγηθεί καλύτερα 

η επίπτωση από τη μετάβαση στα ΔΠΧΑ. 

ΔΛΠ 16 «Ενσώματα Πάγια» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι ο εξοπλισμός συντήρησης και τα ανταλλακτικά μπορεί να ταξινομηθούν 

ως πάγια περιουσιακά στοιχεία και όχι ως αποθέματα, αν συναντούν τον ορισμό των πάγιων περιουσιακών 

στοιχείων. 

ΔΛΠ 32  «Χρηματοπιστωτικά μέσα: Παρουσίαση» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει την αντιμετώπιση του φόρου εισοδήματος που σχετίζεται με διανομές προς 

τους μετόχους και με τα κόστη συναλλαγών καθαρής θέσης. 

ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για τα περιουσιακά στοιχεία και τις 

υποχρεώσεις των τομέων πληροφόρησης στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις. 

2.4 Ενοποίηση 

Αυτές οι οικονομικές καταστάσεις της «Εταιρείας Στοιχημάτων» είναι οι ιδιαίτερες οικονομικές 

καταστάσεις της εταιρείας η οποία έχει κάνει χρήση της απαλλαγής από την παρουσίαση ενοποιημένων 

οικονομικών καταστάσεων που παρέχεται από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Οι 

οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της 

ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ . Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ έχουν αναρτηθεί στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση www.intralot.com. 

http://www.intralot.com/
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Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις 

Οι θυγατρικές, είναι οι επιχειρήσεις στις οποίες η εταιρεία κατέχει περισσότερο από 50% του μετοχικού 

κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου ή έχει έλεγχο στις χρηματοοικονομικές ή λειτουργικές πολιτικές. Η ύπαρξη 

τυχόν δυνητικών δικαιωμάτων ψήφου τα οποία μπορούν να ασκηθούν κατά τον χρόνο σύνταξης των 

οικονομικών καταστάσεων, λαμβάνεται υπόψη προκειμένου να στοιχειοθετηθεί αν η μητρική ασκεί τον 

έλεγχο επί των θυγατρικών. Η Εταιρεία καταχωρεί τις επενδύσεις σε θυγατρικές στις ιδιαίτερες 

οικονομικές καταστάσεις σε κόστος κτήσεως μείον απομείωση. 

Κατά την 31.12.2012 η εταιρεία συμμετείχε στο κεφάλαιο της εξής εταιρείας:  

Ονομασία 

θυγατρικής 

Χώρα 

έδρας 

Ποσοστό 

Συμμετοχή 

Λογιστική 

Αξία 
Δραστηριότητα 

Betting Company 

Cyprus Limited       
Κύπρος 100% 10.000 

Διεξαγωγή συλλογικών στοιχημάτων 

και λοιπών τυχερών παιγνιδιών 

2.5 Μετατροπή ξένου νομίσματος 

Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας παρουσιάζονται σε ευρώ (€), το οποίο είναι το λειτουργικό 

νόμισμα παρουσίασης της Εταιρίας. Οι συναλλαγές σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται σε ευρώ  

χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν στις ημερομηνίες των συναλλαγών. 

Συναλλαγματικά κέρδη και ζημιές οι οποίες προκύπτουν από τέτοιες συναλλαγές και από τη μετατροπή 

των υπολοίπων λογαριασμών με συναλλαγματικές ισοτιμίες τέλους χρήσης αναγνωρίζονται στα 

αποτελέσματα στο κονδύλι “ Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως ”. 

2.6 Ενσώματα Πάγια Στοιχεία 

Τα ενσώματα πάγια στοιχεία αποτιμώνται στο ιστορικό κόστος μείον σωρευμένες αποσβέσεις και τυχόν 

απομειώσεις αξίας. Οι αποσβέσεις υπολογίζονται µε βάση την σταθερή μέθοδο και την ωφέλιμη ζωή του 

παγίου ως ακολούθως: 

- Βελτιώσεις σε ακίνητα τρίτων στη διάρκεια της μίσθωσης 

- Μεταφορικά μέσα από 5 έως 7 έτη 

- Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός από 3 έως 5 έτη 

Οι λογιστικές αξίες των ενσώματων πάγιων στοιχείων επανεκτιμώνται για ενδεχόμενη ανάγκη 

αποµείωσης, όταν γεγονότα ή συνθήκες δείχνουν ότι η αναφερόμενη αξία τους μπορεί να µην ανακτηθεί. 

Σε τέτοια περίπτωση και όταν οι λογιστικές αξίες υπερβαίνουν την εκτιμώμενη ανακτήσιμη αξία, τα 

περιουσιακά στοιχεία ή μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών αποτιμώνται στην εκτιμώμενη ανακτήσιμη 

αξία. Ανακτήσιμη αξία είναι το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ της εύλογης αξίας μείον έξοδα πώλησης και 

αξίας χρήσεως. Κατά την εκτίμηση της αξίας χρήσεως, οι εκτιμώμενες μελλοντικές ταμειακές ροές 

προεξοφλούνται στην παρούσα αξία τους, κάνοντας χρήση ενός (μετά από φόρο) προεξοφλητικού 

επιτοκίου το οποίο αντανακλά τρέχουσες αξιολογήσεις της αξίας του χρήματος στο χρόνο και τους 



               Οικονομικές Καταστάσεις  

 της 31
ης

 Δεκεμβρίου 2012 

 (Ποσά σε Ευρώ) 

 

 
15 

συγκεκριμένους κινδύνους των περιουσιακών αυτών στοιχείων. Για ένα περιουσιακό στοιχείο που δεν 

δημιουργεί σημαντικές ανεξάρτητες ταμειακές εισροές, η ανακτήσιμη αξία καθορίζεται για τη μονάδα 

δημιουργίας ταμειακών ροών στην οποία ανήκει το περιουσιακό αυτό στοιχείο. Οι ζημίες απομείωσης 

αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Ένα ενσώματο πάγιο περιουσιακό στοιχείο διαγράφεται 

είτε κατά την πώληση είτε όταν δεν αναμένεται να προκύψουν οικονομικά οφέλη από τη συνεχιζόμενη 

χρήση του. Κάθε κέρδος ή ζημία που προέρχεται από την διαγραφή του περιουσιακού στοιχείου (που 

εκτιμάται ως η διαφορά ανάμεσα στα καθαρά έσοδα και τη λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου) 

περιλαμβάνεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσης που έγινε η διαγραφή. 

2.7 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

     Λογισμικά  προγράμματα 

Τα λογισμικά προγράμματα αφορούν το κόστος αγοράς λογισμικού. Το κόστος αγοράς λογισμικού που 

αναγνωρίζεται ως άυλο περιουσιακό στοιχείο αποσβένεται χρησιμοποιώντας τη σταθερή μέθοδο κατά τη 

διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του (3 έτη ). 

2.8 Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 

Οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις πελατών αναγνωρίζονται και αποτιμώνται στο ποσό που τιμολογήθηκε 

μείον τυχόν προβλέψεις επισφάλειας. Η εταιρεία  πραγματοποιεί εκτίμηση για επισφαλείς απαιτήσεις όταν 

η είσπραξη του συνολικού ποσού δεν θεωρείται βέβαιη. Απαιτήσεις ανεπίδεκτες είσπραξης διαγράφονται 

όταν εξαντληθούν όλες οι δυνατές νομικές ενέργειες για την είσπραξη τους. Όταν η εισροή των μετρητών 

από πώληση αγαθών ή υπηρεσιών αναβάλλεται, η εύλογη αξία του ανταλλάγματος μπορεί να είναι 

μικρότερη από το ονομαστικό ποσό των μετρητών. Όπου ο διακανονισμός συνιστά στην ουσία παροχή 

πιστώσεως, η εύλογη αξία του ανταλλάγματος προσδιορίζεται µε προεξόφληση όλων των μελλουσών 

εισπράξεων, χρησιμοποιώντας το ισχύον επιτόκιο για παρόμοιο µέσο ενός εκδότη µε την ίδια πιστωτική 

διαβάθμιση. Η διαφορά μεταξύ της εύλογης αξίας και του ονομαστικού ποσού του ανταλλάγματος, 

καταχωρείται ως έσοδο τόκου στις μελλοντικές περιόδους, σύμφωνα µε το ΔΛΠ 39 «Χρηµατοοικονομικά 

προϊόντα: καταχώρηση και αποτίμηση». 

2.9 Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα 

Το ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα στον ισολογισμό περιλαμβάνουν καταθέσεις όψεως, προθεσμιακές 

καταθέσεις και μετρητά στο ταμείο καθώς και άλλες υψηλής ρευστότητας επενδύσεις µε αρχική λήξη 

τριών μηνών ή λιγότερο. 

2.10 Μετοχικό κεφάλαιο 

Οι κοινές μετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια. Άμεσα κόστη για την έκδοση μετοχών, εμφανίζονται 

αφαιρετικά του υπέρ το άρτιο κεφαλαίου αφαιρουμένου του σχετικού φορολογικού οφέλους. Το κόστος 

κτήσεως των ιδίων μετοχών μειωμένο με το φόρο εισοδήματος (εάν συντρέχει περίπτωση) εμφανίζεται 

αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, μέχρις ότου οι ίδιες μετοχές πωληθούν ή ακυρωθούν. 

Κάθε κέρδος ή ζημία από πώληση ιδίων μετοχών καθαρό από άμεσα για την συναλλαγή λοιπά κόστη και 

φόρο εισοδήματος, αν συντρέχει περίπτωση, εμφανίζεται ως αποθεματικό στα ίδια κεφάλαια.  
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2.11 Προβλέψεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η εταιρεία έχει µία παρούσα υποχρέωση (νομική ή τεκμαρτή) ως 

αποτέλεσμα ενός γεγονότος, είναι πιθανό να απαιτηθεί εκροή πόρων που εμπεριέχει οικονομικά οφέλη για 

τη διευθέτησή της καθώς επίσης μπορεί να γίνει µία αξιόπιστη εκτίμηση του ποσού της υποχρέωσης. Όταν 

η εταιρεία αναμένει όλες ή μέρος των προβλέψεων να ανακτηθούν, για παράδειγμα από ασφαλιστικό 

συμβόλαιο, η ανάκτηση αναγνωρίζεται ως ιδιαίτερη απαίτηση και μόνον όταν η είσπραξη θεωρείται 

βεβαία τότε η δαπάνη σχετικά µε την πρόβλεψη καταχωρείται στην κατάσταση αποτελεσμάτων καθαρή 

από την απαίτηση. Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού και προσαρμόζονται 

έτσι ώστε να απεικονίζουν την παρούσα αξία του εξόδου που αναμένεται να χρειαστεί για την τακτοποίηση 

της υποχρέωσης. Αν η χρηματοοικονομική επίπτωση του χρόνου είναι σημαντική τότε οι προβλέψεις 

καθορίζονται προεξοφλώντας τις αναμενόμενες μελλοντικές ταμειακές εκροές µε ένα καθαρό φόρου 

επιτόκιο που αντιπροσωπεύει τις τρέχουσες αξιολογήσεις της αγοράς για την χρηματοοικονομική επίπτωση 

του χρόνου και, όπου κρίνεται απαραίτητο, τους ιδιαίτερους κινδύνους που σχετίζονται µε τις 

υποχρεώσεις. Όπου χρησιμοποιείται η προεξόφληση, η αύξηση της πρόβλεψης λόγω της παρόδου του 

χρόνου αναγνωρίζεται ως κόστος δανεισμού. Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις 

οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός εάν η πιθανότητα μίας εκροής πόρων που 

περιλαμβάνουν οικονομικά οφέλη είναι ελάχιστη. 

Ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται όταν 

μια εισροή οικονομικών ωφελειών είναι πιθανή.  

2.12 Μισθώσεις 

Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις που μεταφέρουν στην εταιρεία ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τα οφέλη 

που σχετίζονται µε το μισθωμένο πάγιο, κεφαλαιοποιούνται κατά την έναρξη της μίσθωσης στην εύλογη 

αξία του μισθωμένου παγίου ή, αν αυτή είναι χαμηλότερη, στη παρούσα αξία των ελάχιστων μισθωμάτων. 

Οι πληρωμές για χρηματοδοτικές μισθώσεις επιμερίζονται μεταξύ των χρηματοοικονομικών εξόδων και 

της μείωσης της χρηματοδοτικής υποχρέωσης, ώστε να επιτευχθεί ένα σταθερό επιτόκιο στο εναπομείναν 

υπόλοιπο της υποχρέωσης. Τα χρηματοοικονομικά έξοδα χρεώνονται απ’ ευθείας στα αποτελέσματα. Τα 

κεφαλαιοποιηθέντα μισθωμένα πάγια αποσβένονται µε βάση τη μικρότερη περίοδο από την εκτιμώμενη 

ωφέλιμη ζωή του παγίου ή την διάρκεια της μίσθωσης. Μισθώσεις όπου ο εκμισθωτής διατηρεί όλους τους 

κινδύνους και τα οφέλη της ιδιοκτησίας του παγίου καταχωρούνται ως λειτουργικά μισθώματα. Οι 

πληρωμές των λειτουργικών μισθωμάτων αναγνωρίζονται ως ένα έξοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων 

σε σταθερή βάση κατά την διάρκεια της μίσθωσης. Η εταιρεία έχει συνάψει μόνο λειτουργικές μισθώσεις. 

2.13 Παροχές σε εργαζόμενους 

(α) Βραχυπρόθεσμες παροχές  

Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς το προσωπικό σε χρήμα και σε είδος, καταχωρούνται ως έξοδο όταν 

καθίστανται δουλευμένες. 

(β) Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία 

Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από προγράμματα καθορισμένων παροχών στο προσωπικό υπολογίζονται 

στην προεξοφλημένη αξία των μελλοντικών παροχών προς το προσωπικό που έχουν καταστεί 

δεδουλευμένες κατά την ημερομηνία ισολογισμού. Η δέσμευση της καθορισμένης παροχής υπολογίζεται 
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ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή με τη χρήση της μεθόδου της προβεβλημένης πιστωτικής μονάδος 

(projected unit credit method). Το καθαρό κόστος της χρήσεως περιλαμβάνεται στα αποτελέσματα και 

αποτελείται από την παρούσα αξία των παροχών που κατέστησαν δεδουλευμένες κατά τη διάρκεια της 

χρήσεως, τον εκτοκισμό της μελλοντικής υποχρέωσης, το κατοχυρωμένο κόστος προϋπηρεσίας και τα 

αναλογιστικά κέρδη ή ζημίες.  

2.14 Αναγνώριση εσόδων 

Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία της παροχής υπηρεσιών, καθαρά από τους ανακτώμενους 

φόρους και εκπτώσεις . Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 

(α) Παροχή υπηρεσιών 

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών της Εταιρείας αποτελούν κυρίως αμοιβές για την υποστήριξη παιχνιδιών 

στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης είτε με καθορισμένη αμοιβή είτε ως ποσοστό επί του κύκλου 

εργασιών των παιχνιδιών . 

(β) Έσοδα από τόκους 

Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και με την χρήση του πραγματικού 

επιτοκίου.  

2.15 Φόρος εισοδήματος (τρέχων και αναβαλλόμενος) 

Η επιβάρυνση της χρήσεως με φόρους εισοδήματος αποτελείται από τους τρέχοντες φόρους και τους 

αναβαλλόμενους φόρους, δηλαδή τους φόρους (ή τις φορολογικές ελαφρύνσεις), που σχετίζονται με τα 

απεικονιζόμενα στην τρέχουσα χρήση κέρδη (ή ζημίες), αλλά τα οποία θα καταλογισθούν σε μελλοντικές 

χρήσεις. Ο φόρος εισοδήματος καταχωρείται στα Αποτελέσματα, εκτός του φόρου εκείνου, που αφορά 

συναλλαγές που καταχωρούνται απευθείας στα ίδια κεφάλαια. Στην περίπτωση αυτή καταχωρείται 

απευθείας, κατά ανάλογο τρόπο, στα ίδια κεφάλαια. 

Οι τρέχοντες φόροι εισοδήματος είναι οι πληρωτέοι φόροι, επί του φορολογητέου εισοδήματος της 

χρήσεως, βάσει των θεσπισμένων συντελεστών φόρου κατά την ημερομηνία ισολογισμού. 

Οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος, αφορούν περιπτώσεις προσωρινών διαφορών μεταξύ φορολογικής 

αναγνώρισης στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού και αναγνώρισής τους για σκοπούς σύνταξης των 

οικονομικών καταστάσεων. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες τις 

εκπεστέες φορολογικές διαφορές και τις αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημίες κατά την έκταση που είναι 

πιθανό ότι θα υπάρξει επαρκές φορολογικό εισόδημα για να καλύψει τις προσωρινές διαφορές. Η αξία των 

αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων ελέγχεται σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού και μειώνεται κατά 

την έκταση που δεν αναμένεται να υπάρξει επαρκές φορολογητέο εισόδημα, που θα καλύψει την 

αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις 

υπολογίζονται µε βάση τους φορολογικούς συντελεστές που αναμένεται να ισχύουν κατά τον χρόνο που το 

περιουσιακό στοιχείο αναμένεται να ανακτηθεί ή οι υποχρεώσεις να τακτοποιηθούν και µε βάση 

φορολογικούς συντελεστές που είναι σε ισχύ ή έχουν θεσµοθετηθεί κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. 
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2.16 Κέρδη Ανά Μετοχή 

Τα βασικά και απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή, υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη με το μέσο 

σταθμικό αριθμό μετοχών κάθε χρήσης. 

2.17 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία  

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις του ισολογισμού περιλαμβάνουν διαθέσιμα, 

απαιτήσεις και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Η εταιρεία κάνει χρήση παραγώγων 

χρηματοοικονομικών προϊόντων αποκλειστικά για αντιστάθμιση κινδύνων που συνδέονται με 

διακυμάνσεις συναλλαγματικών ισοτιμιών. Οι λογιστικές αρχές αναγνώρισης και αποτίμησης των 

στοιχείων αυτών αναφέρονται στις αντίστοιχες λογιστικές αρχές οι οποίες παρουσιάζονται σε αυτή τη 

Σημείωση. Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία παρουσιάζονται ως απαιτήσεις, υποχρεώσεις ή 

στοιχεία της καθαρής θέσης βάσει της ουσίας και του περιεχομένου των σχετικών συμβάσεων από τις 

οποίες απορρέουν. Τόκοι, μερίσματα, κέρδη και ζημίες που προκύπτουν από τα χρηματοοικονομικά 

προϊόντα που χαρακτηρίζονται ως απαιτήσεις ή υποχρεώσεις, λογιστικοποιούνται ως έξοδα ή έσοδα 

αντίστοιχα. Η διανομή μερισμάτων στους μετόχους λογιστικοποιείται απ’ ευθείας στην καθαρή θέση. Τα 

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία συμψηφίζονται όταν η εταιρεία, σύμφωνα µε τον νόμο, έχει 

νομικά το δικαίωμα αυτό και προτίθεται να τα συμψηφίσει σε καθαρή βάση (μεταξύ τους) ή να ανακτήσει 

το περιουσιακό στοιχείο και να συμψηφίσει την υποχρέωση ταυτόχρονα. 

2.18 Διαγραφή χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 

Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο διαγράφεται όταν η εταιρεία παύει να ελέγχει τα συμβατικά 

δικαιώματα που περιλαμβάνει το χρηματοοικονομικό µέσο, που συνήθως συμβαίνει όταν πωλείται το 

µέσο, ή όταν όλες οι ταμειακές εισροές που αποδίδονται στο µέσο μεταφέρονται σε ένα ανεξάρτητο τρίτο 

πρόσωπο. 

2.19 Διανομή μερισμάτων 

Η διανομή μερισμάτων στους μετόχους της μητρικής εταιρίας αναγνωρίζεται ως υποχρέωση την 

ημερομηνία κατά την οποία η διανομή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. 

2.20 Συγκριτικά στοιχεία 

Όπου κρίνεται απαραίτητο, τα συγκριτικά στοιχεία της προηγούμενης αναπροσαρμόζονται για να 

καλύψουν αλλαγές στην παρουσίαση της τρέχουσας περιόδου. 

 

3. Διαχείριση Χρηματοοικονομικών  Κινδύνων 

Η εταιρεία εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως κίνδυνο αγοράς (συναλλαγματικός κίνδυνος 

και κίνδυνος ταμειακών ροών από μεταβολές επιτοκίων), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας. Οι 

χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι σχετίζονται με τα παρακάτω χρηματοοικονομικά μέσα: εμπορικές 

απαιτήσεις, ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις . Οι λογιστικές αρχές 

σχετικά με τα παραπάνω χρηματοοικονομικά μέσα περιγράφονται στη Σημείωση 2. 
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3.2.1 Κίνδυνος αγορών 

3.2.1.1 Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Συναλλαγματικός κίνδυνος (ή κίνδυνος ξένου συναλλάγματος) προκύπτει σε χρηματοοικονομικά μέσα 

εκφραζόμενα σε ξένο νόμισμα, δηλαδή σε νόμισμα διαφορετικό από το νόμισμα λειτουργίας στο οποίο 

επιμετρώνται. Η εταιρεία κατά την 31.12.2012  δεν κατείχε  χρηματοοικονομικά μέσα εκφραζόμενα σε 

ξένο νόμισμα.  Ο συναλλαγματικός κίνδυνος προκύπτει λόγω των συναλλαγών σε ξένο νόμισμα οι οποίες 

είναι περιορισμένες. 

3.2.1.2 Κίνδυνος Επιτοκίου  

Η έκθεση της Εταιρείας  σε κίνδυνο αναφορικά με τις αλλαγές στις τιμές των επιτοκίων συνδέεται κατά 

κύριο λόγο με τις βραχυπρόθεσμες επενδύσεις του. Οι επενδύσεις αφορούν κυρίως σε προθεσμιακές 

καταθέσεις ή καταθέσεις όψεως προκειμένου να διασφαλιστεί η ρευστότητα. Η εταιρεία δεν εκτίθεται 

σημαντικά σε κίνδυνο από διακυμάνσεις στα επιτόκια καθώς οι καταθέσεις των ταμειακών διαθεσίμων του 

είναι προθεσμιακές με μέγιστη περίοδο τριών μηνών και εγγυημένη απόδοση. 

3.2.2 Πιστωτικός Κίνδυνος 

Πιστωτικός κίνδυνος για την εταιρεία υπάρχει στα χρηματικά διαθέσιμα, στις καταθέσεις τραπεζών, καθώς 

και σε πιστωτική έκθεση σε μεγάλους πελάτες. Ωστόσο δεν αναμένονται ζημιές λόγω της συναλλαγής της 

Εταιρείας  με πελάτες με υψηλή πιστοληπτική ικανότητα  βάσει υπογεγραμμένων συμβάσεων και με 

πιστωτικά ιδρύματα με υψηλή ποιότητα πίστωσης. 

3.2.3 Κίνδυνος Ρευστότητας 

Η διοίκηση της εταιρείας διαχειρίζεται τον κίνδυνο ρευστότητας διατηρώντας υψηλά ποσά ταμειακών 

διαθεσίμων και ισοδυνάμων.  

4. Κίνδυνος διαχείρισης κεφαλαίου 

Ο σκοπός της Εταιρείας κατά τη διαχείριση των κεφαλαίων είναι η διασφάλιση της ικανότητας της 

Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά του ώστε να εξασφαλίζει τις αποδόσεις για τους μετόχους και τα 

οφέλη των λοιπών μερών τα οποία σχετίζονται με την Εταιρεία  και να διατηρεί μία βέλτιστη κεφαλαιακή 

διάρθρωση. Δε συντρέχει κίνδυνος κεφαλαίου για την Εταιρεία, λόγω των ελάχιστων υποχρεώσεών της και 

των μηδενικών δανειακών υποχρεώσεων . Η υποχρέωση του μερίσματος, καλύπτεται πάντα από τα 

διαθέσιμα της Εταιρείας.  

5. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της διοικήσεως 

Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων με τα ΔΠΧΑ, απαιτεί τη διενέργεια εκτιμήσεων και την υιοθέτηση 

παραδοχών, οι οποίες δύναται να επηρεάσουν τα λογιστικά υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων και 

υποχρεώσεων, τις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις για ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις κατά την 

ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων καθώς επίσης και τα ποσά εσόδων και εξόδων που 

αναγνωρίσθηκαν κατά τη διάρκεια της λογιστικής περιόδου. Η χρήση της διαθέσιμης πληροφόρησης και η 

εφαρμογή υποκειμενικής κρίσης αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία για τη διενέργεια εκτιμήσεων. Τα 

μελλοντικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από τις ανωτέρω εκτιμήσεις, ενώ οι αποκλίσεις δύναται 

να έχουν σημαντική επίπτωση επί των οικονομικών καταστάσεων. Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της 
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διοίκησης είναι υπό συνεχή επανεξέταση με βάση τα ιστορικά δεδομένα και προσδοκίες για τα μελλοντικά 

γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύμφωνα με τα ισχύοντα. 

 

 

6. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

 

Η εταιρεία δεν έχει στη κατοχή της ακίνητα. 

Την 31 Δεκεμβρίου 2012 η εταιρεία δεν είχε συμβατικές υποχρεώσεις για την αγορά ενσώματων παγίων 

στοιχείων. 

 

 

 

 

 

 

 

Βελτιώσεις σε 

ακίνητα 

τρίτων

Μεταφορικά 

μέσα 

Έπιπλα και 

λοιπός 

εξοπλισμός Σύνολο

Κόστος

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2011 36.100 32.006 1.295.362 1.363.468

Προσθήκες 24.611 24.611

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2011 36.100 32.006 1.319.973 1.388.079

Σωρευμένες αποσβέσεις

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2011 -3.776 -20.316 -1.226.322 -1.250.414

Αποσβέσεις περιόδου -7.220 -2.688 -34.494 -44.402

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2011 -10.996 -23.004 -1.260.816 -1.294.816

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2011 25.104 9.002 59.157 93.263

Κόστος

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2012 36.100 32.006 1.319.973 1.388.079

Προσθήκες 52.380 67.891 120.272

Πωλήσεις/ διαγραφές/ μεταφορές -894 -894

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2012 88.480 32.006 1.386.971 1.507.457

Σωρευμένες αποσβέσεις

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2012 -10.996 -23.004 -1.260.816 -1.294.816

Αποσβέσεις περιόδου -3.610 -2.688 -26.196 -32.494

Πωλήσεις/ διαγραφές/ μεταφορές 514 514

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2012 -14.606 -25.693 -1.286.497 -1.326.796

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2012 73.874 6.313 100.474 180.661
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7. Άϋλα περιουσιακά στοιχεία  

 

8.  Αναβαλλόμενοι Φόροι Εισοδήματος 

Οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος προκύπτουν από τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής 

αξίας και των φορολογικών βάσεων των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων και υπολογίζονται 

βάσει του ισχύοντος συντελεστή φορολογίας εισοδήματος. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και 

υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν υπάρχει εφαρμόσιμο νομικό δικαίωμα να συμψηφισθούν οι τρέχουσες 

φορολογικές απαιτήσεις έναντι των τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων και όταν οι αναβαλλόμενοι 

φόροι εισοδήματος αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή. Τα συμψηφισμένα ποσά είναι τα παρακάτω: 

 

Λογισμικό

Κόστος

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2011 3.315.557

Προσθήκες 0

Πωλήσεις/ διαγραφές/ μεταφορές 0

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2011 3.315.557

Σωρευμένες αποσβέσεις

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2011 -847.174

Αποσβέσεις περιόδου -291.070

Πωλήσεις/ διαγραφές/ μεταφορές 0

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2011 -1.138.245

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2011 2.177.312

Κόστος

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2012 3.315.557

Προσθήκες 0

Πωλήσεις/ διαγραφές/ μεταφορές 0

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2012 3.315.557

Σωρευμένες αποσβέσεις

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2012 -1.138.245

Αποσβέσεις περιόδου -290.000

Πωλήσεις/ διαγραφές/ μεταφορές 0

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2011 -1.428.245

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2012 1.887.312

31.12.2012 31.12.2011

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις: 100.801 109.967

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις: -377.459 -290.459

-276.658 -180.492
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Η μεταβολή στον αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος είναι η παρακάτω: 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις: 

 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 

 

9. Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 

 

10. Πελάτες και λοιπές Απαιτήσεις 

 

 

Διαγραφή εξόδων 

εγκαταστάσεως

Πρόβλεψη 

υποχρέωσης 

παροχών 

συνταξιοδότησης 

Προβλέψεις Σύνολο

1-Ιαν-11 798 86.553 9.973 97.324

(Χρέωση)/ πίστωση στην κατάσταση αποτελεσμάτων 228 12.415 0 12.643

31-Δεκ-11 1.026 98.968 9.973 109.967

1-Ιαν-12 1.026 98.968 9.973 109.967

(Χρέωση)/ πίστωση στην κατάσταση αποτελεσμάτων -203 -2.054 -6.909 -9.166

31-Δεκ-12 823 96.914 3.064 100.801

Επιταχυνόμενες 

φορολογικές 

αποσβέσεις Σύνολο

1-Ιαν-11 -174.458 -174.458

(Χρέωση)/ πίστωση στην κατάσταση αποτελεσμάτων -116.000 -116.000

31-Δεκ-11 -290.458 -290.458

1-Ιαν-12 -290.458 -290.458

(Χρέωση)/ πίστωση στην κατάσταση αποτελεσμάτων -87.000 -87.000

31-Δεκ-12 -377.458 -377.458

31.12.2012 31.12.2011

Εγγυήσεις λειτουργικών μισθώσεων κτιρίων 7024,94 2.024,94

Λοιπές εγγυήσεις 1.066 1.066

Σύνολο 8.091 3.091

31.12.2012 31.12.2011

Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη (σημ. 25) 6.605.132 5.806.749

Προπληρωμένα έξοδα 4.543 9.960

Λοιπές απαιτήσεις 24.756 23.774

Σύνολο 6.634.430 5.840.482
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Οι πελάτες και λοιπές απαιτήσεις αναλύονται στα εξής νομίσματα: 

 

11. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

 

Οι καταθέσεις όψεως είναι άτοκες ή έντοκες που αποδίδουν έσοδα στα εκάστοτε ημερήσια τραπεζικά 

επιτόκια. 

Για τους σκοπούς της κατάστασης ταμειακών ροών, τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αποτελούνται 

από τα ανωτέρω ποσά. 

12.  Μετοχικό κεφάλαιο 

Το Μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ύψος των € 146.750 διαιρούμενο σε 5.000 κοινές 

ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας € 29,35 η κάθε μια και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο. 

13. Αποθεματικά 

 

Τακτικό αποθεματικό 

Το Τακτικό Αποθεματικό σχηματίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας (Ν.2190/20, 

άρθρα 44 και 45) κατά την οποία ποσό τουλάχιστον ίσο με το 5% των ετησίων καθαρών (μετά φόρων) 

κερδών, είναι υποχρεωτικό να μεταφερθεί στο Τακτικό Αποθεματικό μέχρι το ύψος του να φθάσει το ένα 

τρίτο του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 

κάλυψη ζημιών μετά από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, και ως εκ τούτου δε 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε άλλο λόγω. 

 

 

31.12.2012 31.12.2011

Ευρώ (EUR) 6.634.430 5.840.482

31.12.2012 31.12.2011

Ταμείο και καταθέσεις όψεως 972.823 1.078.557

Σύνολο 972.823 1.078.557

Τακτικό 

αποθεματικο
Σύνολο

Υπόλοιπο έναρξης και λήξης  περιόδου 1.1-31.12.2011 49.890 49.890

Υπόλοιπο έναρξης και λήξης  περιόδου 1.1-31.12.2012 49.890 49.890
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14. Υποχρεώσεις παροχών αποχωρήσεως 

(α) Κρατικά Ασφαλιστικά Προγράμματα: Οι εισφορές της Εταιρείας προς τα ασφαλιστικά ταμεία 

ανήλθαν σε € 642.894 για τη χρήση 2012 και € 746.313 για τη χρήση 2010 και καταχωρήθηκαν στα έξοδα 

όπως αναφέρεται στην Σημείωση 18.  

(β) Αποζημίωση προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης: 

Σύμφωνα µε την Ελληνική εργατική νομοθεσία οι εργαζόμενοι δικαιούνται αποζημίωση στην περίπτωση 

απόλυσης ή συνταξιοδότησής τους, το ύψος της οποίας ποικίλει ανάλογα µε τον μισθό, τα έτη υπηρεσίας 

και τον τρόπο της αποχώρησης (απόλυση ή συνταξιοδότηση) του εργαζομένου. Υπάλληλοι που 

παραιτούνται ή απολύονται αιτιολογημένα δεν δικαιούνται αποζημίωση. Η πληρωτέα αποζημίωση σε 

περίπτωση συνταξιοδότησης ισούται µε το 40% της αποζημίωσης που θα ήταν πληρωτέα σε περίπτωση 

αναίτιας απόλυσης. Στην Ελλάδα, σύμφωνα µε την τοπική πρακτική, αυτά τα προγράμματα δεν 

χρηματοδοτούνται. Η εταιρεία χρεώνει στα αποτελέσματα για δεδουλευμένες παροχές σε κάθε περίοδο µε 

αντίστοιχη αύξηση της συνταξιοδοτικής υποχρέωσης. Οι πληρωμές παροχών που διενεργούνται στους 

συνταξιοδοτούμενους κάθε περίοδο χρεώνονται έναντι αυτής της υποχρέωσης.  

Η Εταιρία ανεξάρτητων αναλογιστών (Prudential Co Ltd) πραγματοποίησε εκτίμηση για τις υποχρεώσεις 

της εταιρίας που απορρέει από την υποχρέωση της να καταβάλει αποζημιώσεις λόγω συνταξιοδότησης.  

Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στον ισολογισμό είναι τα παρακάτω: 

 

 

Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων είναι τα παρακάτω: 

 

Μεταβολή της υποχρέωσης στον ισολογισμό:  

 

 

 

 

31.12.12 31.12.11

Παρούσα αξία μη χρημ/τούμενων υποχρεώσεων 469.050 540.728

Μη καταχωρηθέντα αναλογιστικά (κέρδη)/ζημίες 15.520 -45.886

Υποχρέωση στον ισολογισμό 484.571 494.842

31.12.12 31.12.11

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 54.451 61.315

Χρηματοοικονομικό κόστος 27.036 21.539

Ζημιές (κέρδη) στις περικοπές και τις 
τακτοποιήσεις -75.287 18.078

Μη  καταχωρημένο κόστος προυπηρεσίας -12.257 0

Καταβληθείσες Αποζημιώσεις -4.215 -38.857

Σύνολο περιλαμβανόμενο στις παροχές σε εργαζομένους -10.271 62.075

31.12.12 31.12.11

Υπόλοιπο έναρξης 494.842 432.767

Σύνολο χρέωσης στα αποτελέσματα -10.271 62.075

Υπόλοιπο τέλους 484.571 494.842
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Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν έχουν ως εξής: 

 

15. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

 

16.  Προβλέψεις 

 

 

31.12.2012 31.12.2011

Προεξοφλητικό επιτόκιο 3,70% 4,50%

Μελλοντικές αυξήσεις μισθών 4% 4%

31.12.2012 31.12.2011

Προμηθευτές 248.062 115.516

Υποχρεώσεις σε συνδεδεμένα μέρη (σημ. 25) 257.784 120.143

Λοιποί Φόροι 251.383 218.599

Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 130.520 165.528

Δουλευμένα έξοδα 9.099 19.908

Λοιπές υποχρεώσεις 3 22.745

Σύνολο 896.851 662.439

Προβλέψεις 

για επίδικες 

υποθέσεις

Λοιπές 

προβλέψεις
Σύνολο

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2011 49.864 697.150 747.014

Χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις χρήσεως -237.150 -237.150

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2011 49.864 460.000 509.864

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2012 49.864 460.000 509.864

Χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις χρήσεως -20.979 -20.979

Αντιλογισμός προβλέψεων που δεν 

χρησιμοποιήθηκαν (σημ. 19) -13.564 -13.564

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2012 15.321 460.000 475.321

31.12.11 31.12.11

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 390.000 390.000

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 85.321 119.864

Σύνολο 475.321 509.864
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17.  Έξοδα κατ’ είδος 

 

18. Παροχές σε εργαζομένους  

 

Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρείας ανερχόταν κατά την 31 Δεκεμβρίου 2012 σε 

77  άτομα (2011: 91) . 

Σημείωση
1.1.2012 έως 

31.12.2012

1.1.2011 έως 

31.12.2011

Παροχές σε εργαζομένους 18 3.307.726 3.994.759

Αμοιβές τρίτων 668.477 1.233.040

Αποσβέσεις 6,7 322.494 335.473

Μισθώματα λειτουργικών μισθώσεων 189.957 190.411

Μεταφορικά και έξοδα ταξιδίων 201.979 167.397

Τηλεπικοινωνιακά κόστη 34.204 46.131

Λοιπά έξοδα 187.671 214.088

Σύνολο 4.912.508 6.181.300

Κατανομή ανά λειτουργία:

  Κόστος πωληθέντων 3.858.027 4.692.619

  Έξοδα διοίκησης 1.054.482 1.488.681

4.912.508 6.181.300

Ανάλυση αποσβέσεων ανά λειτουργία:

  Κόστος πωληθέντων 320.436 152.378

  Έξοδα διοίκησης 2.059 183.095

322.494 335.473

1.1.2012 έως 

31.12.2012

1.1.2011 έως 

31.12.2011

Μισθοί και ημερομίσθια 2.613.247 3.077.651

Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης 642.894 746.314

Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου 

από την υπηρεσία (σημ.14) -10.271 62.075

Αποζημιώσεις 4.215 38.857

Λοιπές παροχές σε εργαζομένους 57.642 69.862

Σύνολο 3.307.726 3.994.759
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19. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 

 

20. Φόρος εισοδήματος 

 

Την 11 Ιανουαρίου 2013 τροποποιήθηκε το καθεστώς φορολογίας εισοδήματος των εταιρειών, με την 

ψήφιση του σχετικού Νομοσχεδίου, βάσει του οποίου ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος νομικών 

προσώπων για τα μη διανεμόμενα κέρδη ορίζεται σε 26% από το 2013 και μετά. Η αλλαγή του 

φορολογικού συντελεστή δεν έχει εφαρμογή στα εισοδήματα του 2012, στα οποία εφαρμόστηκε ο ισχύον 

συντελεστής 20%. Εάν ο νέος φορολογικός συντελεστής είχε εφαρμοστεί στα εισοδήματα της χρήσης του 

2012 θα επηρέαζε αρνητικά τα αποτελέσματα της Εταιρείας κατά περίπου € 17 χιλ. . 

Οι δηλώσεις φόρου εισοδήματος κατατίθενται σε ετήσια βάση. Σε σχέση με τις οικονομικές χρήσεις μέχρι 

και τη χρήση του 2010 τα κέρδη ή οι ζημίες που δηλώνονται για φορολογικούς σκοπούς παραμένουν 

προσωρινά έως ότου οι φορολογικές αρχές εξετάσουν τις φορολογικές δηλώσεις και τα βιβλία του 

φορολογούμενου, στιγμή κατά την οποία εκκαθαρίζονται και οι σχετικές φορολογικές υποχρεώσεις. Από 

την οικονομική χρήση 2011 και μετά οι φορολογικές δηλώσεις υπόκεινται στη διαδικασία έκδοσης 

Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης. Οι φορολογικές ζημίες, στο βαθμό που αναγνωρίζονται από τις 

φορολογικές αρχές, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό κερδών των πέντε επόμενων 

χρήσεων που ακολουθούν τη χρήση στην οποία πραγματοποιήθηκαν. 

Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης 

Για την χρήση 2011 και εντεύθεν, οι Ελληνικές Ανώνυμες Εταιρίες και οι Εταιρείες Περιορισμένης 

Ευθύνης που οι ετήσιες οικονομικές τους καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά, υποχρεούνται να 

λαμβάνουν «Ετήσιο Πιστοποιητικό» που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994, το 

οποίο εκδίδεται μετά από φορολογικό έλεγχο που διενεργείται από τον ίδιο Νόμιμο Ελεγκτή ή ελεγκτικό 

γραφείο που ελέγχει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Κατόπιν ολοκλήρωσης του φορολογικού 

ελέγχου, ο Νόμιμος Ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο εκδίδει στην εταιρία «Έκθεση Φορολογικής 

Συμμόρφωσης» και στη συνέχεια ο Νόμιμος Ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο την υποβάλει ηλεκτρονικά στο 

Υπουργείο Οικονομικών το αργότερο μέχρι την 10
η
 μέρα του 7

ου
 μήνα μετά το τέλος της διαχειριστικής 

χρήσης. Το Υπουργείο Οικονομικών θα επιλέξει δείγμα εταιρειών τουλάχιστον της τάξης του 9% για 

έλεγχο από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου. Ο έλεγχος αυτός θα πρέπει να 

ολοκληρωθεί σε διάστημα όχι αργότερο των δεκαοκτώ μηνών από την ημερομηνία υποβολής της 

«Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης» στο Υπουργείο Οικονομικών. 

 

1.1.2012 έως 

31.12.2012

1.1.2011 έως 

31.12.2011

Αναστροφή προβλέψεων 13.564 0

Λοιπά 3.951 1.069

Σύνολο 17.515 1.069

1.1.2012 έως 

31.12.2012

1.1.2011 έως 

31.12.2011

Φόρος χρήσης -28.837 -34.166 

Αναβαλλόμενος φόρος (Σημ. 8) -96.166 -103.357 

Σύνολο -125.003 -137.523 
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Ανέλεγκτες χρήσεις 

Η  εταιρεία έχει ανέλεγκτες φορολογικά τις χρήσεις 2007,2008,2009 και 2010.  Η σωρευτική πρόβλεψη 

που έχει σχηματιστεί  για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, ανέρχεται σε € 460.000. 

Για τη χρήση 2011 η εταιρία είχε  υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που 

προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ.5 Ν.2238/1994. Η εταιρεία έλαβε Πιστοποιητικό 

Φορολογικής Συμμόρφωσης χωρίς να προκύψουν διαφορές όσον αφορά το έξοδο φόρου και την 

αντίστοιχη πρόβλεψη που είχε αναγνωριστεί στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του 2011. Σύμφωνα με 

τη σχετική νομοθεσία, η χρήση 2011 θα πρέπει να θεωρείται οριστική για σκοπούς φορολογικού ελέγχου 

μετά από δεκαοχτώ μήνες από την υποβολή της Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης προς το Υπουργείο 

Οικονομικών. Ο φορολογικός έλεγχος των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη χρήση 2012 βρίσκεται σε 

εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των 

οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2012. Η Διοίκηση της  εταιρείας εκτιμά ότι κατά την ολοκλήρωση 

του φορολογικού ελέγχου δεν θα προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις που θα έχουν ουσιώδη 

επίδραση πέραν από αυτές που καταχωρήθηκαν και που απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις.  

Ο φόρος, επί των κερδών προ φόρων της Εταιρείας, διαφέρει από το θεωρητικό ποσό που θα προέκυπτε 

χρησιμοποιώντας τον ονομαστικό συντελεστή φόρου εισοδήματος (20%), επί των κερδών της εταιρείας. Η 

διαφορά έχει ως εξής: 

 

21. Κέρδη ανά μετοχή 

Τα βασικά στοιχεία και μειωμένα κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται με διαίρεση του κέρδους που αναλογεί 

στους μετόχους, με τον σταθμισμένο μέσο αριθμό των κοινών μετοχών στη διάρκεια της περιόδου 

εξαιρουμένων των τυχόν κατεχομένων ιδίων μετοχών.  

 

 

 

1.1.2012 έως 

31.12.2012

1.1.2011 έως 

31.12.2011

Κέρδη προ φόρων 301.118 186.449 

Φόρος υπολογισμένος με το φορολογικό συντελεστή 

της Εταιρείας (20%) -60.224 -37.290 

Εισόδημα που δεν υπόκειται σε φόρο -4.196 0 

Έξοδα  που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς -60.584 -75.493 

Λοιπά 0 -24.740 

Φόροι -125.003 -137.523 

1.1.2012 έως 

31.12.2012

1.1.2011 έως 

31.12.2011

Κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής 176.115 48.926

Σταθμισμένος μέσος όρος του αριθμού μετοχών 5.000 5.000

Βασικά και μειωμένα κέρδη ανά μετοχή 

(Ευρώ ανά μετοχή) 35 10
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22. Μερίσματα 

Η εταιρεία δεν κατέβαλε μερίσματα στη τρέχουσα και στην προηγούμενη χρήση. Μέχρι την ημερομηνία 

έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσεως το Διοικητικό συμβούλιο δεν είχε 

προτείνει την διανομή μερίσματος  για τη τρέχουσα χρήση προς την  Γενική Συνέλευση των μετόχων.  

23. Ανειλημμένες υποχρεώσεις 

Υποχρεώσεις λειτουργικών μισθώσεων 

Την 31η Δεκεμβρίου 2011 και 2010 στην εταιρεία υπήρχαν ποικίλες συμφωνίες λειτουργικής μίσθωσης 

που αφορούν την ενοικίαση κτιρίων, εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων.  

 Τα μελλοντικά πληρωτέα συνολικά μισθώματα έχουν ως εξής: 

 

24. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις-απαιτήσεις 

  Δικαστικές υποθέσεις: 

Το 2003 κοινοποιήθηκε στην εταιρία, η από 10.2.2003, υπ’ αριθμόν 2426/168/2003  αγωγή της εταιρίας 

«ΙΠΠΟΤΟΥΡ ΑΕ», κατά της Εταιρίας και της εταιρίας µε την επωνυμία «ΟΠΑΠ ΑΕ». Με την ως άνω 

αγωγή, η ενάγουσα εταιρία «ΙΠΠΟΤΟΥΡ ΑΕ» ζητά να αναγνωριστεί ότι η σύμβαση μεταξύ της «ΟΠΑΠ 

ΑΕ» και της Εταιρίας δεν χορηγεί στην τελευταία δικαίωμα διεξαγωγής πάσης μορφής στοιχήματος επί 

ιπποδρομιών Ελληνικών ή αλλοδαπών, ότι η «ΟΠΑΠ ΑΕ» δεν έχει δικαίωμα διεξαγωγής στοιχήματος επί 

ιπποδρομιών και να υποχρεωθούν η «ΟΠΑΠ ΑΕ» και η Εταιρία να απόσχουν από τη διεξαγωγή και 

διοργάνωση στοιχήματος επί ιπποδρομιών. Στις 05.09.2005 επιδόθηκε στην “Εταιρία Στοιχημάτων Α.Ε” η 

από 05.07.2005 και με γενικό αριθμό κατάθεσης 103185/2005 και ειδικό αριθμό κατάθεσης 6040/2005 

αγωγή της εταιρίας με την επωνυμία «ΙΠΠΟΤΟΥΡ Α.Ε.» με το ίδιο ανωτέρω περιεχόμενο και αίτημα, δια 

της οποίας, παράλληλα, η αντίδικος παραιτήθηκε του δικογράφου της ανωτέρω αγωγής με αριθμ. καταθ. 

2426/2003. Δικάσιμος για την εκδίκαση της νέας αγωγής ορίσθηκε αρχικώς η 14.02.2008, η συζήτηση 

όμως αναβλήθηκε για τις 08.10.2009 οπότε και ματαιώθηκε λόγω διενέργειας βουλευτικών εκλογών. 

Μέχρι στιγμής δεν έχει επιδοθεί στην εταιρεία κλήση για προσδιορισμό νέας δικάσιμου. Η νομική 

υπηρεσία της Εταιρίας εκτιμά ότι η αγωγή δεν θα ευδοκιμήσει. 

Στις 4.01.2005 επιδόθηκε από την ΟΠΑΠ Α.Ε. στην Εταιρία Στοιχημάτων, ανακοίνωση δίκης, για αγωγή 

που κατατέθηκε κατά της ΟΠΑΠ Α.Ε., ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία ο 

ενάγων αιτείται την καταβολή από την ΟΠΑΠ Α.Ε. ποσού € 3.668.378,60 νομιμοτόκως, ισχυριζόμενος ότι 

η ΟΠΑΠ Α.Ε. θα έπρεπε να του καταβάλει το ποσό αυτό ως κέρδος, πέραν του ποσού που έχει ήδη 

καταβάλει. Επειδή η Εταιρία Στοιχημάτων έχει έννομο συμφέρον να κερδίσει η ΟΠΑΠ Α.Ε., άσκησε από 

κοινού με τις εταιρείες ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε., INTRALOT INTERNATIONAL LTD και με την κοινοπραξία 

με την επωνυμία “ΙΝΤRΑLΟΤ Α.Ε.- Intralot International Ltd”, πρόσθετη παρέμβαση υπέρ της ΟΠΑΠ 

31.12.2012 31.12.2011

Έως 1 έτος 138.328 148.810

Από 1-5 έτη 537.032 540.986

Περισσότερα από 5 έτη 241.291 209.091

916.652 898.887
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Α.Ε., η οποία προσδιορίστηκε να συζητηθεί αρχικά στις 3.5.2005 και κατόπιν αίτησης επίσπευσης από τον 

ενάγοντα συζητήθηκε την 1.12.2005. Επί της ανωτέρω υποθέσεως εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 2412/2006 

απόφαση του ως άνω Δικαστηρίου που έκανε δεκτή την αγωγή του ενάγοντος, όπως περιορίστηκε με τις 

προτάσεις του σε αναγνωριστική αγωγή και αναγνώρισε ότι η ΟΠΑΠ Α.Ε. οφείλει να καταβάλει στον 

ενάγοντα το ποσό των € 3.668.378,60 νομιμοτόκως. Τόσο η ΟΠΑΠ Α.Ε. όσο και οι ως άνω εταιρείες 

άσκησαν έφεση κατά της ως άνω αποφάσεως που απορρίφθηκε από το Εφετείο Αθηνών με την υπ’ αριθμ. 

6377/2007 απόφασή του. Οι εναγόμενοι άσκησαν αίτηση αναιρέσεως ενώπιον του Αρείου Πάγου, η οποία 

εκδικάστηκε στις 9.11.2009 και εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 1252/2010 απόφαση που έκανε δεκτή την αναίρεση 

και ανέπεμψε την υπόθεση για εκ νέου εκδίκαση στο Εφετείο Αθηνών το οποίο με την υπ΄αριθμ. 

5189/2012 απόφαση του, δικαίωσε τους εναγόμενους και απέρριψε την αγωγή . 

25. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

Όπως προαναφέρθηκε η εταιρία είναι θυγατρική της εταιρίας ΙΝΤΡΑΛΟΤ A.E. Όλες οι αγορές αγαθών και 

υπηρεσιών καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων των κατωτέρω περιόδων αφορούν 

συναλλαγές με τη μητρική εταιρία, τις θυγατρικές της και λοιπά συνδεδεμένα μέρη της Εταιρείας 

ΙΝΤΡΑΛΟΤ. Η εταιρία δεν είχε συναλλαγές με τη θυγατρική “ Betting Company Cyprus Limited” .  

Οι συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη κατά τη διάρκεια της περιόδου έχουν ως εξής: 

 

1/1 έως 31/12/2012 1/1 έως 31/12/2011

Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών

Προς την μητρική εταιρεία ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ 4.227.279 5.260.409

Προς θυγατρικές εταιρείες του ομίλου ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ 1.078.230 1.102.641

Προς λοιπα συνδεδεμένα μέρη 0

5.305.509 6.363.049

Αγορές αγαθών και υπηρεσιών

Απο την μητρική εταιρεία ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ 13.980 13.567

Από θυγατρικές εταιρείες του ομίλου ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ 200.000 560.000

Από λοιπά συνδεδεμένα μέρη 411 495

214.391 574.062

31/12/2012 31/12/2011

Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη

Απο την μητρική εταιρεία ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ 5.997.931 4.970.918

Από θυγατρικές εταιρείες του ομίλου ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ 607.200 835.830

Από λοιπά συνδεδεμένα μέρη 0

6.605.132 5.806.749

Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη

Προς την μητρική εταιρεία ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ 27.196 10.561

Προς θυγατρικές εταιρείες του ομίλου ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ 120.700 0

Προς λοιπα συνδεδεμένα μέρη 2.480 2.877

150.376 13.438

Παροχές προς μέλη διοικήσεως και διευθυντικά στελέχη

1/1 έως 31/12/2012 1/1 έως 31/12/2011

Μισθοί και άλλες βραχυπρόθεσμες εργασιακές παροχές 167.250 167.250

Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 31/12/2012 31/12/2011

Μισθοί και άλλες βραχυπρόθεσμες εργασιακές παροχές 106.706 106.706
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26. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού. 

Πέρα των ήδη αναφερθέντων γεγονότων δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της 31
ης

 

Δεκεμβρίου 2012 τα οποία θα έπρεπε ή να κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των 

δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων.  

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.     ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ   

 

 

 

Κ. Γ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ    Ι. Ο. ΠΑΝΤΟΛΕΩΝ 

Α.Δ.Τ. Μ 102737     Α.Δ.Τ. Σ 637090 

 

 

 

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ 

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

 

 

 

Ν. Γ. ΠΑΥΛΑΚΗΣ     Χ. Δ. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 

Α.Δ.Τ.  ΑΖ 012557     Α.Δ.Τ. ΑΖ 082474 

       Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε. 

       Νο 31459 Ά τάξης 
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Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου  

Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη χρήση 

01/01/2012 - 31/12/2012 

Κύριοι Μέτοχοι, 

Το 2012 ήταν για την  Εταιρία Στοιχημάτων ήταν μια ικανοποιητική χρονιά. 

Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας για την οικονομική χρήση του 2012 ανήλθε στο ποσό των 5,306 

εκατομμυρίων ευρώ έναντι 6,363 εκατομμυρίων ευρώ το 2011, ήτοι μειώθηκε κατά 16,62%. Η μείωση 

οφείλεται  στην μείωση εσόδων από συμβάσεις με πελάτες του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού.  

Τα Κέρδη προ φόρων  αυξήθηκαν κατά 61,50% από 186 χιλ. ευρώ το 2011 σε 301 χιλ. ευρώ το 2012. Η 

αύξηση των κερδών προ φόρων  οφείλεται κυρίως στον περιορισμό των λειτουργικών εξόδων της 

εταιρείας. 

Τα Κέρδη μετά φόρων  αυξήθηκαν κατά 259,96% από 49 χιλ. ευρώ το 2011 σε 176 χιλ. ευρώ το 2012. 

Η αποδοτικότητα της Εταιρείας για τους λόγους που αναφέρθηκαν  παρουσιάζεται  ανοδική σε σχέση με 

την προηγούμενη χρήση .  Γεγονός που αντικατοπτρίζεται στους κατωτέρω δείκτες: 

 

 

Οικονομική θέση της εταιρείας  

Η οικονομική θέση της Εταιρείας παραμένει ιδιαίτερα ισχυρή και την τρέχουσα χρήση. Ενδεικτικά 

παραθέτουμε τους κατωτέρω χρηματοοικονομικούς δείκτες:  

 

Δείκτες Αποδοτικότητας

(% επί του Κύκλου εργασιών) 

2012 2011

Περιθώριο EBITDA 11,75% 8,09%

Περιθώριο Κερδών προ Φόρων 5,68% 2,93%

Περιθώριο Κερδών μετά τους Φόρους 3,32% 0,77%

Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης 31.12.2012 31.12.2011

Κυκλοφορούν ενεργητικό

Σύνολο ενεργητικού

Πάγιο ενεργητικό

Σύνολο ενεργητικού

Σύνολο υποχρεώσεων

Σύνολο παθητικού

Κυκλοφορούν ενεργητικό

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

79,65% 76,62%

623,77% 711,09%

20,35% 23,38%

21,03% 18,92%
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Προοπτικές για το 2013 

Η εταιρεία προβλέπεται να συνεχίσει τη επιτυχημένη δραστηριοποίηση της τόσο στην Ελλάδα όσο και στο 

εξωτερικό προσφέροντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στον τομέα των παιχνιδιών προκαθορισμένης 

απόδοσης. 

 

 Πληροφορίες για τα χρηματοοικονομικά μέσα , κίνδυνοι 

Η εταιρεία όπως αναφέρεται στην σημείωση 3  επί των οικονομικών καταστάσεων δεν εκτίθεται σε 

σημαντικούς κινδύνους από τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (εμπορικές απαιτήσεις και 

ταμιακά διαθέσιμα) που κατέχει και τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που έχει (εμπορικές 

υποχρεώσεις). 

 

Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι την  ημερομηνία υποβολής της 

παρούσας έκθεσης.  

Μετά την ημερομηνία ισολογισμού  έως σήμερα δεν έχουν προκύψει γεγονότα τα οποία να επηρεάζουν την 

κατάσταση  της Εταιρίας. 

 

Μαρούσι, 22 Μαρτίου 2012 

Με τιμή, 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 

και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας 

 

 

 

 

Κωνσταντίνος Γ. Αντωνόπουλος 
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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Προς τους Μετόχους της Εταιρίας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ» 

Έκθεση επί των Οικονομικών  Καταστάσεων. 

Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ» οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 

31
ης

 Δεκεμβρίου 2012, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και 

ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και την περίληψη σημαντικών 

λογιστικών αρχών και μεθόδων και τις λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. 

 

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις 

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών 

καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η διοίκηση 

καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων 

απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

  

Ευθύνη του Ελεγκτή 

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον 

έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά 

απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον 

έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι 

απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την 

απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές 

καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της 

εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε 

απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις 

εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών 

καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις 

περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών 

δικλείδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των 

λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από 

τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. 

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη 

θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. 

 

Γνώμη 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη 

άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας, κατά την 31 Δεκεμβρίου 2012, τη χρηματοοικονομική της 

επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Διεθνή 

Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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Αναφορά επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων  

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού 

Συμβουλίου με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α 

και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. 

 

 

Αθήνα, 26 Μαρτίου 2013 

 

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

 

 

 

 

 

Μιχαήλ Ε. Χατζησταυράκης 

ΑΜ ΣΟΕΛ 26581 

 

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. 

μέλος της Crowe Horwath International 

Φωκ.  Νέγρη 3, 11257 Αθήνα 

Αρ Μ ΣΟΕΛ 125 


