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Δηλώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 
     (σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν.3556/2007) 
 
Οι 
 
1. Σωκράτης Π. Κόκκαλης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου  
2. Κων/νος Γ. Αντωνόπουλος, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και 
Διευθύνων Σύμβουλος    
3. Σωτήριος Ν. Φίλος, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου  
 
                                      ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ 
 
Εξ’ όσων γνωρίζουμε:   
 
α. Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.»  για τη 
χρήση 1η Ιανουαρίου 2009 έως την 31 Δεκεμβρίου 2009, οι οποίες καταρτίσθηκαν 
σύμφωνα με τα ισχύοντα Λογιστικά Πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα 
στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού, τη καθαρή θέση και τα αποτελέσματα 
χρήσεως της Εταιρείας καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην 
ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο.  
 
β. Η ετήσια συνημμένη έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο 
αληθή την εξέλιξη, τις επιδόσεις και τη θέση της Εταιρείας καθώς και των 
επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, 
συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των κυριοτέρων κινδύνων και αβεβαιοτήτων 
που αντιμετωπίζουν. 
 
γ. Οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το 
Διοικητικό Συμβούλιο της «ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.» την 29 Μαρτίου 2010 και έχουν 
δημοσιοποιηθεί με την ανάρτηση τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση 
www.intralot.com.   
 
 

Μαρούσι, 29 Μαρτίου 2010 
 

Οι βεβαιούντες  
 

Σωκράτης Π. Κόκκαλης 
 
 
 
 
 

 
Πρόεδρος του Διοικητικού 

Συμβουλίου 

Κων/νος Γ. Αντωνόπουλος 
 
 
 
 
 

 
Αντιπρόεδρος του 

Διοικητικού Συμβουλίου και 
Διευθύνων Σύμβουλος   

Σωτήριος Ν. Φίλος 
 
 
 
 
 

 
Μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου 
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  - ΟΜΙΛΟΥ INTRALOT ΠΡΟΣ 

ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ  01/01/2009 – 

31/12/2009 

 

Κύριοι Μέτοχοι, 

 

Η INTRALOT το 2009, σε επιχειρηματικό επίπεδο, ενίσχυσε για ακόμη μία χρονιά την ηγετική 

της θέση στον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών παγκοσμίως, κερδίζοντας 5 νέα συμβόλαια στις 

ΗΠΑ με τις λοταρίες της Λουϊζιάνα, Οχάιο, New Hampshire, Βερμόντ και Άρκανσο, φτάνοντας 

συνολικά τα 11 συμβόλαια στη χώρα. Η ραγδαία εξάπλωση της INTRALOT στις ΗΠΑ, μία από  τις 

πιο απαιτητικές αγορές διεθνώς, είναι ένα σημαντικό επίτευγμα της Εταιρίας και δείγμα της 

υψηλής τεχνολογίας και ανταγωνιστικότητάς της. Στην Ιταλία, η Εταιρία σύναψε μία σημαντική 

συμφωνία συνεργασίας με την εταιρία Cogetech για την κοινή τους είσοδο στην πολλά 

υποσχόμενη αγορά των βίντεο-λόττο στη χώρα, ενώ ακόμη εισήλθε στην αγορά του 

διαδικτυακού πόκερ σε συνεργασία με την PartyGaming. Επίσης, η INTRALOT υπέγραψε νέα 

συμβόλαια στη Χιλή, την Κροατία και το Σουρινάμ. Αναφορικά με τα υφιστάμενα έργα της 

Εταιρίας σε περισσότερες από 50 χώρες παγκοσμίως, η INTRALOT στοχεύει  στην περαιτέρω 

επέκταση της παρουσίας της στις εν λόγω χώρες διευρύνοντας την γκάμα των προϊόντων και 

υπηρεσιών που προσφέρει, με γνώμονα πάντα τη βελτίωση της κερδοφορίας τους. Παράλληλα, 

η Εταιρία συνεχίζει να διεκδικεί την είσοδό της σε νέες αγορές.  

 

Ο κλάδος των τυχερών παιχνιδιών, αν και επέδειξε μεγαλύτερη ανθεκτικότητα από τους 

περισσότερους κλάδους της οικονομίας, δεν έμεινε ανεπηρέαστος από την παγκόσμια 

οικονομική κρίση, η οποία επηρέασε αρνητικά τα αποτελέσματα των εταιριών του κλάδου. Η 

INTRALOT κατά τη διάρκεια του 2009 κατάφερε να παρουσιάσει ικανοποιητικά αποτελέσματα, 

δεδομένου ότι εκτός από τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στις αγορές που 

δραστηριοποιείται, επηρεάστηκε αρνητικά από τις συναλλαγματικές ισοτιμίες σε αρκετές χώρες 

στις οποίες έχει παρουσία, επωμίστηκε σημαντικά κόστη έναρξης λόγω των πολυάριθμων νέων 

έργων που έχει αναλάβει διεθνώς, ενώ από το Μάρτιο του 2009 τα έσοδα από το συμβόλαιο 

στην Τουρκία είναι χαμηλότερα μετά την ανανέωση της σύμβασης στη χώρα για τα επόμενα 10 

χρόνια. Στα παραπάνω πλαίσια, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της INTRALOT το 2009 

παρουσίασε μείωση της τάξης του 16,1% στα €903,6 εκατ. και τα κέρδη μετά φόρων και 

δικαιωμάτων μειοψηφίας ανήλθαν σε €49,8 εκατ. το 2009 από €50,1 εκατ. το 2008. Αν 

λάβουμε υπ’ όψιν τις απομειώσεις και προβλέψεις που πραγματοποίησε η Εταιρία στα 

αποτελέσματά της καθώς και τον έκτακτο φόρο που επιβλήθηκε στα αποτελέσματα του 2009, τα 

κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ανήλθαν σε €73,9 εκατ. το 2009, μειωμένα 

κατά 18,7% σε σχέση με το 2008. Αναφορικά με τη μητρική εταιρία, ο κύκλος εργασιών το 

2009 ανήλθε σε €151,6 εκατ., ενώ τα κέρδη μετά φόρων σε €2,7 εκατ. Η απόδοση των ιδίων 

κεφαλαίων του Ομίλου το 2009 ανήλθε σε 23.37%.  

 



ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.                                                       

5 
 

Το ασθενές οικονομικό κλίμα διεθνώς, έχει μεγεθύνει τα ελλείμματα των κρατικών 

προϋπολογισμών πολλών χωρών, δημιουργώντας σημαντικές ευκαιρίες και επισπεύδοντας 

πολλές προσοδοφόρες εξελίξεις στον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών. Η INTRALOT 

παρακολουθεί προσεκτικά τις εξελίξεις στον κλάδο και αναζητά ευκαιρίες σε όλο τον κόσμο, 

δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις χώρες όπου αναμένεται απελευθέρωση ή ιδιωτικοποίηση 

κρατικών λοταριών. Επίσης, προτεραιότητα της Εταιρίας αποτελεί η νόμιμη διαδικτυακή αγορά 

τυχερών παιχνιδιών, τόσο σε επίπεδο παροχής τεχνολογίας όσο και στην αναζήτηση ευκαιριών 

αδειοδότησης μέσα στο νέο απελευθερωμένο περιβάλλον που διαμορφώνεται σε Ευρωπαϊκές  

και άλλες  χώρες. Η ίδρυση της INTRALOT Interactive (I2) αλλά και η πρόσφατη εξαγορά 

μεριδίου στην αμερικανική εταιρία CyberArts που διαθέτει πλατφόρμα διαδικτυακών τυχερών 

παιχνιδιών θέτουν τις βάσεις για την ισχυρή παρουσία της Εταιρίας σε αυτήν τη νέα και πολύ 

σημαντική αγορά.  

 

H INTRALOT, διαθέτοντας την κορυφαία τεχνολογία και τεχνογνωσία και την ισχυρότερη 

χρηματοοικονομική θέση στον κλάδο της διεθνώς, καθώς και ένα ιδιαίτερα επιτυχημένο 

επιχειρηματικό μοντέλο, έχει σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τον ανταγωνισμό για να 

εκμεταλλευτεί τις επερχόμενες ευκαιρίες του κλάδου και να επιτύχει υψηλούς ρυθμούς 

ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια. 

 
ΠΟΡΕΙΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 
 

Στην Ιταλία η αγορά του Στοιχήματος το 2009  παρουσίασε οριακή αύξηση τζίρου λόγω της 

οικονομικής κρίσης αλλά σημαντικά αυξημένα κέρδη λόγω της καλύτερης διαχείρισης του 

παιχνιδιού. Η INTRALOT σημείωσε ανάλογη πορεία με την αγορά, παραμένοντας η κορυφαία 

ξένη εταιρία στοιχηματισμού στη χώρα. Επίσης, η λειτουργία μηχανών video lotto για 

λογαριασμό τρίτων και το διαδικτυακό πόκερ συνεισέφεραν επιπλέον στα έσοδα της Εταιρίας.  

 

Στη Βουλγαρία το Στοίχημα που διαχειρίζεται η θυγατρική του Ομίλου Eurofootball, παρουσίασε 

μειωμένες πωλήσεις το 2009, μετά από 6 συνεχόμενα έτη ισχυρής ανάπτυξης, έχοντας 

επηρεαστεί από την οικονομική κρίση που διέρχεται η χώρα. Ωστόσο, τα μικτά κέρδη του 

παιχνιδιού σημείωσαν άνοδο λόγω της καλύτερης διαχείρισης του παιχνιδιού.   

 

Στην Τουρκία ο τζίρος του Στοιχήματος, παρά την οικονομική κρίση, σημείωσε υψηλούς 

ρυθμούς ανάπτυξης για άλλη μία χρονιά, γεγονός που αναδεικνύει τη δυναμικότητα του 

παιχνιδιού στη χώρα και τα σημαντικά περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξής του. Η αύξηση, ωστόσο 

των πωλήσεων σε ευρώ επηρεάστηκε σημαντικά από την υποτίμηση της τουρκικής λίρας. Η 

θυγατρική του Ομίλου Inteltek, έχοντας ανανεώσει το Μάρτιο του 2009 το συμβόλαιο 

διαχείρισης του Στοιχήματος στην χώρα για τα επόμενα 10 χρόνια, έχει θέσει τη βάση για τη 

μακροχρόνια παρουσία της και ανάπτυξη στην περιοχή. 

 

Στη Ρουμανία οι πωλήσεις του video lottery, που διαχειρίζεται η θυγατρική Lotrom, κινήθηκαν 

σταθεροποιητικά το 2009 σε τοπικό νόμισμα, αλλά σε ευρώ επηρεάστηκαν αρνητικά από τη 
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συναλλαγματική ισοτιμία. Στη χώρα έχει ξεκινήσει η αύξηση του δικτύου πωλήσεων, καθώς και 

αντικατάσταση παλαιών μηχανών video lottery με καινούριες, που θα ολοκληρωθεί εντός του 

2010. Επίσης, συνεχίστηκε επιτυχώς και κατά το 2009 η διαχείριση του συστήματος της 

λοταρίας της CNLR και η προσφορά του στοιχήματος, που έχει αναλάβει η INTRALOT στη χώρα.   

 

Στην Πολωνία, η θυγατρική εταιρία στοιχημάτων Totolotek, παρουσίασε αύξηση των πωλήσεων 

σε τοπικό νόμισμα το 2009, αλλά επηρεάστηκε και αυτή αρνητικά από τη συναλλαγματική 

ισοτιμία του τοπικού νομίσματος με το ευρώ. 

 

Στις ΗΠΑ η INTRALOT αύξησε σημαντικά το μερίδιο αγοράς της, καθώς τον περασμένο χρόνο 

κατάφερε να κερδίσει 5 νέα συμβόλαια στις πολιτείες της Λουϊζιάνα, Οχάιο, New Hampshire, 

Βερμόντ και Άρκανσο, φτάνοντας συνολικά τα 11 συμβόλαια στη χώρα. Η παραπάνω εξέλιξη 

αποτελεί σημαντικό επίτευγμα, καθώς επιβεβαιώνει την υπεροχή και την ανταγωνιστικότητα της 

Εταιρίας σε μια πολύ απαιτητική και μεγάλη αγορά, με εχέγγυα την υψηλή τεχνολογία που 

διαθέτει και την άριστη τεχνογνωσία της.      

 

Στη Μάλτα, η θυγατρική Maltco που είναι κάτοχος της αποκλειστικής άδειας λειτουργίας όλων 

των τυχερών παιχνιδιών, έχει πετύχει υψηλή διείσδυση στην αγορά της χώρας. Έτσι, το 2009 οι 

πωλήσεις στη χώρα παρέμειναν στα επίπεδα του 2008.  

 

Στην Αργεντινή, η θυγατρική Tecno Accion είναι η δεύτερη μεγαλύτερη εταιρία τεχνολογίας 

τυχερών παιχνιδιών στη χώρα. Οι πωλήσεις της Tecno Accion το 2009 παρουσίασαν σημαντική 

άνοδο καθώς η εταιρία ανέλαβε νέα έργα στη χώρα. 

 

Στο Περού, όπου η INTRALOT είναι η κορυφαία εταιρία τυχερών παιχνιδιών, οι πωλήσεις το 

2009 σημείωσαν υψηλό ποσοστό αύξησης τόσο λόγω της επιτυχημένης πορείας των 

υφιστάμενων παιχνιδιών όσο και της επιτυχημένης εισαγωγής παιχνιδιών video lottery. 

 
ΝΕΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 
 
Τον Απρίλιο του 2009, η θυγατρική της INTRALOT στις Η.Π.Α., INTRALOT Inc., επελέγη από τη 

Λοταρία της Λουιζιάνα ως προτιμητέος ανάδοχος για την προμήθεια του online συστήματος 

λειτουργίας τυχερών παιχνιδιών, καθώς και των σχετικών προϊόντων και υποστηρικτικών 

υπηρεσιών. Η μετάβαση στο νέο σύστημα θα πραγματοποιηθεί τον Ιούλιο του 2010. Το 

συμβόλαιο, το οποίο ήταν το 7ο για την INTRALOT στις Η.Π.Α, θα είναι διάρκειας 10 ετών με 

δυνατότητα 2 επιπλέον μονοετών ανανεώσεων και θα περιλαμβάνει την παροχή 2.800 

τερματικών, τα οποία θα συνδεθούν μέσω ενός σύγχρονου δορυφορικού δικτύου στο κεντρικό 

σύστημα LOTOSTM O/S.  

 

Τον Απρίλιο του 2009, η INTRALOT ανακοίνωσε την υπογραφή συμφωνίας με την PartyGaming, 

μία από τις κορυφαίες εταιρίες του κλάδου των τυχερών παιχνιδιών στο διαδίκτυο, η οποία είναι 

εισηγμένη στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου. Η συνεργασία των δύο εταιριών είχε σαν στόχο την 

έναρξη του “INTRALOT POKER” στην Ιταλία, της υπηρεσίας του online τουρνουά πόκερ της 
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INTRALOT. Αξίζει να σημειωθεί πως η INTRALOT Italia διεξάγει αθλητικό και ιπποδρομιακό 

στοίχημα τόσο σε αποκλειστικά, όσο και σε μη αποκλειστικά σημεία πώλησης στην Ιταλία και 

μέσω διαδικτύου. 

 

Τον Απρίλιο του 2009, η θυγατρική της INTRALOT στην Αμερική, INTRALOT Inc., αναδείχτηκε 

προτιμητέος ανάδοχος σε διαγωνισμό που είχε προκηρύξει η Λοταρία του Οχάιο, για τη 

λειτουργία, την ανάπτυξη και βελτίωση του στιγμιαίου λαχείου και των σχετικών 

υποστηρικτικών υπηρεσιών στην Πολιτεία του Οχάιο. Το συμβόλαιο θα είναι οκταετούς 

διάρκειας (4 διετείς ανανεώσεις), ξεκινώντας από την 1η Ιουλίου του 2009, ενώ η αξία του 

αναμένεται να ανέλθει στα 5,5 εκατ. δολάρια ετησίως. Το έργο ακολουθεί το συμβόλαιο που 

υπέγραψε η INTRALOT με τη Λοταρία του Οχάιο τον Ιούνιο του 2008 για τη διαχείριση του 

online συστήματος της Λοταρίας, το οποίο ξεκίνησε επιτυχώς τον Ιούλιο του 2009. 

 

Επίσης, τον Απρίλιο του 2009, η INTRALOT επελέγη ως προτιμητέος ανάδοχος σε διεθνή 

διαγωνισμό που διενήργησε η Πολιτειακή Λοταρία της Κροατίας “Hrvatska Lutrija d.o.o.” για την 

προμήθεια, τη συντήρηση και την υποστήριξη ενός συστήματος διαδικτυακών παιχνιδιών, 

καθώς και την παροχή τρισδιάστατων διαδικτυακών παιχνιδιών νέας γενιάς. Το συμβόλαιο θα 

έχει αρχική διάρκεια ενός έτους με δυνατότητα διαδοχικών μονοετών ανανεώσεων. 

 

Το Μάιο του 2009, η θυγατρική της INTRALOT στις Η.Π.Α., INTRALOT Inc., αναδείχθηκε 

προτιμητέος ανάδοχος σε διαγωνισμό που διεξήγαγε η Λοταρία του New Hampshire για την 

παροχή νέου συστήματος λειτουργίας online τυχερών παιχνιδιών και διαχείρισης στιγμιαίων 

λαχείων, περιλαμβανομένων των σχετικών προϊόντων, του δικτύου των πρακτορείων και των 

υποστηρικτικών υπηρεσιών. Το συμβόλαιο, το οποίο προβλέπει μία αρχική φάση υλοποίησης, 

είναι 6ετούς ισχύος με δυνατότητα περαιτέρω επέκτασης για 4 επιπλέον έτη. Η INTRALOT θα 

προμηθεύσει ένα άρτιο τηλεπικοινωνιακό σύστημα, το οποίο θα συνδέσει τα 1.250 

πρωτοποριακά τερματικά της εταιρίας και τα σχετικά περιφερειακά τους στο Κεντρικό Σύστημα 

LOTOSTM O/S. Η μετάβαση στο νέο σύστημα θα πραγματοποιηθεί την 1η Ιουλίου 2010. Η 

Λοταρία του New Hampshire είναι η πρώτη που ιδρύθηκε στις Η.Π.Α. και μία από τις πιο 

επιτυχημένες της χώρας. 

 

Τον Ιούνιο του 2009, η θυγατρική της INTRALOT στις Η.Π.Α., INTRALOT Inc., χάρη στη 

δυναμική της παρουσία στον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών της χώρας, αναδείχθηκε 

προτιμητέος ανάδοχος σε διαγωνισμό που διεξήγαγε η Λοταρία του Βερμόντ για την παροχή 

νέου συστήματος λειτουργίας online τυχερών παιχνιδιών και διαχείρισης στιγμιαίων λαχείων, 

καθώς και τερματικών σε 700 σημεία πώλησης. Πρόκειται για το 10ο συμβόλαιο που κερδίσε η 

INTRALOT μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, αποδεικνύοντας τη συνεχή ανάπτυξη της 

εταιρίας. Το συμβόλαιο, που είναι 6ετούς ισχύος με δυνατότητα δύο (2) επιπλέον διετών 

ανανεώσεων, θα ξεκινήσει την 1η Ιουλίου 2010 και θα περιλαμβάνει τη διαχείριση των σχετικών 

προϊόντων, του δικτύου των πρακτορείων και των υποστηρικτικών υπηρεσιών της Λοταρίας.  
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Τον Ιούλιο του 2009, η INTRALOT, μέσω της θυγατρικής της INTRALOT St. Lucia, υπέγραψε 

συμβόλαιο διαχείρισης λοταρίας (facilities management) με τη Suriname Holdings Limited, 

εταιρία με έδρα τη St.Lucia, η οποία έχει λάβει άδεια 15ετούς ισχύος από την Εθνική Λοταρία 

του Σουρινάμ (NLS), για τη λειτουργία τυχερών παιχνιδιών στη χώρα. Το συμβόλαιο θα έχει 

ισχύ ίση με τη διάρκεια της άδειας. Η INTRALOT θα αναλάβει την πλήρη λειτουργία της 

Λοταρίας, περιλαμβανομένων της προμήθειας του Κεντρικού Συστήματος, των τερματικών και 

των περιφερειακών συσκευών τους, του λογισμικού των παιχνιδιών, της παροχής υπηρεσιών 

συντήρησης, εμπορικών υπηρεσιών και υπηρεσιών μάρκετινγκ και άλλων σχετικών υπηρεσιών.  

 

Τον Ιούλιο του 2009, η GIDANI (Pty) Ltd, μέτοχος της οποίας είναι η συγγενής εταιρεία της 

INTRALOT, INTRALOT South Africa, ανακοίνωσε ότι θα παρέχει το παιχνίδι Λόττο μέσω web και 

phone banking, καθώς και των μηχανημάτων αυτόματης ανάληψης (ΑΤΜ) αξιοποιώντας την 

τεχνολογική πλατφόρμα της INTRALOT B-On. Ο νέος τρόπος συμμετοχής στα παιχνίδια θα 

ξεκινήσει αρχικά μέσω της First National Bank (FNB) της Νοτίου Αφρικής.   

 
Τον Αύγουστο του 2009, η INTRALOT κερδίζει το 11ο συμβόλαιο στις ΗΠΑ από την Επιτροπή 

Τυχερών Παιχνιδιών του Άρκανσο (ALC), με σκοπό τη δημιουργία μιας νέας λοταρίας η οποία θα 

προσφέρει για πρώτη φορά τυχερά παιχνίδια στην Πολιτεία του Άρκανσο. Η INTRALOT παρείχε 

στη Λοταρία του Άρκανσο τη δυνατότητα να ξεκινήσει με επιτυχία την πώληση λαχνών σε 

χρόνο ρεκόρ, μόλις 42 ημέρες από την υπογραφή του συμβολαίου. Η διάρκεια του συμβολαίου 

είναι 7ετής με 3 ετήσιες ανανεώσεις. Σύμφωνα με τους όρους του συμβολαίου, η INTRALOT 

κατά τη διάρκεια του συμβολαίου θα παρέχει περίπου 3.200 νέα τερματικά microLOT+ μαζί με 

τα σχετικά περιφερειακά τους. Ο εξοπλισμός στα σημεία πώλησης συνδέεται με το Κεντρικό και 

το Εφεδρικό Σύστημα της INTRALOT μέσω δορυφορικού και 3G ή 4G τηλεπικοινωνιακού 

συστήματος. Η INTRALOT παρέχει ακόμα ένα πλήρες σύστημα υποστήριξης, περιλαμβανομένου 

και ενός συστήματος διαχείρισης στιγμιαίων λαχείων, καθώς και τα παιχνίδια της Λοταρίας. 

 

Τον Οκτώβριο του 2009, η INTRALOT υπέγραψε συμβόλαιο με τη Lotería de Concepción στη 

Χιλή για την παροχή τεχνολογικών λύσεων και τη διαχείριση τυχερών παιχνιδιών στη χώρα. Το 

συμβόλαιο έχει 7ετή διάρκεια με δυνατότητα τριών ετήσιων ανανεώσεων. Επιπρόσθετα, τα δύο 

μέρη συμφώνησαν να επεκτείνουν τη συμφωνία τους στη Λατινική Αμερική. Η Lotería de 

Concepción, με έτος ίδρυση το 1921, είναι η παλαιότερη λοταρία της Χιλής και έχει αναδειχθεί 

σε έναν από τους κορυφαίους διαχειριστές τυχερών παιχνιδιών στη χώρα. 

 
Το Νοέμβριο του 2009, η INTRALOT επέκτεινε την παρουσία της στην Ιταλία καθώς εισήλθε στη 

νέα αγορά video lotto (VLTs) της Ιταλίας μέσω κοινοπραξίας με την Cogetech S.p.A., μία από 

τις μεγαλύτερες αδειοδοτημένες εταιρίες για τη διαχείριση VLTs στην Ιταλία. Η INTRALOT 

συμμετέχει στη νεοσυσταθείσα κοινοπραξία με ποσοστό 51%. Η λειτουργία των VLTs 

αναμένεται να ξεκινήσει το 1ο εξάμηνο του 2010. Το μεγαλύτερο μέρος των μηχανών θα 

ενσωματωθεί αρχικά στο δίκτυο των αποκλειστικών σημείων πώλησης προϊόντων στοιχήματος 

της INTRALOT, που είναι το δεύτερο μεγαλύτερο στην Ιταλία. Αυτή η συνέργια του στοιχήματος 
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και των VLTs αναμένεται να οδηγήσει σε οικονομίες κλίμακος μέσω της χρήσης κοινής 

υποδομής. 

 

Το Δεκέμβριο του 2009, η INTRALOT εξαγόρασε στρατηγικό μερίδιο 35% στην εταιρία 

CyberArts, με έδρα στη Silicon Valley, που διαθέτει μία από τις κορυφαίες πλατφόρμες 

διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών στην αγορά. Η εξαγορά υποστηρίζει τη στρατηγική της 

INTRALOT για την επέκταση της γκάμας των προϊόντων που προσφέρει η INTRALOT Interactive 

(I2), ενώ παράλληλα ενισχύει περαιτέρω το πρωταγωνιστικό ρόλο του Ομίλου στις αγορές 

τυχερών παιχνιδιών, όπου υπάρχει σαφές κανονιστικό πλαίσιο. Η CyberArts έχει σημαντική 

παρουσία στην Ιταλική, τη Γαλλική και την Αμερικανική αγορά και σημαντικές προοπτικές 

περαιτέρω επέκτασης παγκοσμίως. Η INTRALOT θα έχει τη δυνατότητα να αυξήσει τη 

συμμετοχή της στην CyberArts σε ποσοστό μέχρι 51%.  

 
ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ  
 
Οι πελάτες της INTRALOT απολαμβάνουν σταθερά τα πλεονεκτήματα των τεχνολογιών αιχμής, 

καθώς η Εταιρία επενδύει συνεχώς στην Έρευνα και Ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων, που 

βασίζονται αφενός στην εξέλιξη των υπαρχόντων προϊόντων και αφετέρου στη σχεδίαση και 

ανάπτυξη καινοφανών προϊόντων. 

 

H INTRALOT υιοθετεί πρότυπες διαδικασίες και βέλτιστες πρακτικές σχεδιασμού και υλοποίησης 

σε όλες τις αναπτύξεις συστημάτων. Οι δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης υποστηρίζουν 

τη διαρκή εξέλιξη της πλατφόρμας LOTOS (κεντρικό σύστημα, τερματικά, τηλεπικοινωνίες) και 

προσφέρουν καινοτόμες λύσεις σε περιοχές όπως αυτές της επιχειρηματικής ευφυΐας, 

διαχείρισης οικονομικών και επιχειρηματικών δεδομένων, ασφάλειας πληροφοριών, ανίχνευσης 

και αντιμετώπισης πιθανών σεναρίων απάτης, παρακολούθησης και διαχείρισης πολλαπλών 

συστημάτων Λοταριών και Καζίνο, διαχείρισης κινδύνου για παιχνίδια στοιχήματος, 

διαδραστικών παιχνιδιών, συνδρομητικών υπηρεσιών, εναλλακτικών δικτύων πρόσβασης 

(internet, κινητή τηλεφωνία, διαδραστική τηλεόραση) και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας 

(πραγματοποίηση εμπορικών συναλλαγών, υπηρεσίες ενημέρωσης, κ.ά.). 

 

Στη σύγχρονη αγορά τυχερών παιχνιδιών, τα νέα προϊόντα και κανάλια πωλήσεων απαιτούν 

ταχύτατη και ακριβή διάχυση πληροφορίας. Η INTRALOT επενδύει ισχυρά σε τεχνολογίες 

μετάδοσης ψηφιακού περιεχομένου, έχοντας αναπτύξει ένα πλήρες σύστημα μετάδοσης και 

διαχείρισης  περιεχομένου (από συσκευές επεξεργασίας και παρουσίασης πολυμέσων υψηλής 

ευκρίνειας μέχρι εφαρμογές δημιουργίας και διαχείρισης διαδραστικών πολυμέσων) που 

καλύπτει τις ανάγκες των σύγχρονων δικτύων (τερματικά πράκτορα, τερματικά παίκτη, 

εναλλακτικά κανάλια).  

 

Επιπλέον, η Εταιρία επενδύει περαιτέρω στις τεχνολογίες ψηφιακής κάμερας για ανάγνωση 

κειμένων, επαυξάνοντας τα προϊόντα  eyeLOT και Photon αποσκοπώντας στην άνεση των 

πρακτόρων και παικτών. Επίσης, στην περιοχή των τερματικών αυτοεξυπηρέτησης παίκτη –που 

αποτελούν μια νέα ισχυρή τάση στην παγκόσμια αγορά τυχερών παιχνιδιών-, η INTRALOT 
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εξελίσσει το τερματικό Winstation ώστε να παρέχει στους παίκτες νέες δυνατότητες και 

λειτουργικότητα. 

 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 
 
Η πολιτική της INTRALOT εστιάζει στο κτίσιμο μίας μακροπρόθεσμης σχέσης με τα στελέχη και 

το προσωπικό. Η φιλοσοφία της εταιρίας χαρακτηρίζεται από τη συνεχή προσπάθεια δημιουργίας 

και διατήρησης ενός εργασιακού περιβάλλοντος που συντελεί στην προσωπική και 

επαγγελματική ανάπτυξη των εργαζομένων και ως εκ τούτου στην επιτυχία και ανάπτυξη της 

εταιρίας. 

 

Η INTRALOT, παράλληλα με τη διεθνή της δραστηριότητα, δίνει τη δυνατότητα στους 

εργαζομένους της να αποκτήσουν διεθνή εμπειρία δημιουργώντας ομάδες εργασίας που 

αποτελούνται από ανθρώπους με ποικίλα ακαδημαϊκά υπόβαθρα και διαφορετική κουλτούρα 

υποστηρίζοντας τη δημιουργία και εξέλιξη ενός διεθνούς εταιρικού χαρακτήρα.  

 

Σαν αποτέλεσμα, η εταιρία έχει διακριθεί ως ένα από τα Best Workplaces στην Ελλάδα για το 

2007, από το Διεθνές Ινστιτούτο "Great Place to Work" στην Ελλάδα. Χρησιμοποιώντας την 

εξειδίκευσή του, το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της INTRALOT, βραβεύτηκε το 2008 με το 

βραβείο Ανθρώπινου Δυναμικού της KPMG για την αφοσίωση στην αριστεία όσον αφορά στη 

Διαχείριση του Ανθρώπινου Δυναμικού μέσω των νέων τεχνολογιών. 

 
ΜΕΡΙΣΜΑ 
 
Για τη χρήση του 2009 το Δ.Σ της Εταιρίας θα προτείνει στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των 

Μετόχων της 20ης Μαΐου 2010 την καταβολή μερίσματος 0,15 ευρώ ανά μετοχή. Με βάση την 

τιμή κλεισίματος της 26 Μαρτίου, 2010 (€3,45) η μερισματική απόδοση διαμορφώνεται σε 

4,3%. 

 
ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΔΙΕΘΝΩΣ ΚΑΙ Η 
INTRALOT 
 
Η INTRALOT είναι μία από τις κορυφαίες εταιρίες του κλάδου προμηθευτών συστημάτων και 

υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών διεθνώς, με παρουσία σε 50 χώρες και στις 5 ηπείρους. 

Αποτελεί, επίσης, τη μεγαλύτερη εταιρία του κλάδου στη λειτουργία τυχερών παιχνιδιών, με 

συμβόλαια διαχείρισης σε 17 χώρες.  

 

Η INTRALOT δραστηριοποιείται σε έναν πολύ προσοδοφόρο κλάδο, με περιορισμένο διεθνή 

ανταγωνισμό, ισχυρά εμπόδια εισόδου νέων εταιριών και σημαντικές προοπτικές περαιτέρω 

ανάπτυξης, όπως η απελευθέρωση των αγορών τυχερών παιχνιδιών και ειδικότερα της ραγδαίας 

αναπτυσσόμενης αγοράς του Internet μέσω αδειών, οι ιδιωτικοποιήσεις λοταριών και η 

νομιμοποίηση των τυχερών παιχνιδιών. Οι προοπτικές ανάπτυξης του κλάδου προκύπτουν από 

την ανάγκη των κυβερνήσεων να μεγιστοποιήσουν τα έσοδά τους, ειδικότερα σε δύσκολες 

οικονομικά περιόδους, με αυξανόμενα ελλείμματα, όπως αυτή που διανύουμε. 
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Η INTRALOT παρακολουθεί προσεκτικά τις εξελίξεις του κλάδου και είναι έτοιμη να 

δραστηριοποιηθεί σε κάθε νόμιμο περιβάλλον τυχερών παιχνιδιών. Με ποσοστά επιτυχίας 64% 

την τελευταία πενταετία σε διεθνείς διαγωνισμούς όπου συμμετείχαν οι βασικοί της 

ανταγωνιστές και την ισχυρότερη χρηματοοικονομική θέση στον κλάδο, η INTRALOT έχει ένα 

σημαντικό πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού στη διεκδίκηση των ευκαιριών του κλάδου, 

όπως αυτές περιγράφονται παρακάτω: 

 

Στην Ευρώπη υπάρχει η τάση της απελευθέρωσης της αγοράς του στοιχήματος, του 

διαδικτυακού πόκερ και άλλων τυχερών παιχνιδιών. Οι μέχρι τώρα εξελίξεις εντάσσονται στην 

προσπάθεια των κυβερνήσεων να αυξήσουν τα έσοδά τους από την αγορά τυχερών παιχνιδιών 

και να καταπολεμήσουν τον παράνομο τζόγο. Ένα πολύ επιτυχημένο μοντέλο απελευθέρωσης 

της αγοράς έχει αποδειχτεί αυτό της Ιταλίας, όπου δόθηκαν άδειες για τη δημιουργία δικτύου 

λιανικών σημείων πώλησης αθλητικού στοιχήματος καθώς και άδειες λειτουργίας παιχνιδιών 

μέσω του internet. Η INTRALOT, που συμμετείχε σε αυτή τη διαδικασία αδειοδότησης, κατάφερε 

να αναδειχθεί ως η πρώτη ξένη εταιρία στη χώρα, βάση μεριδίου αγοράς. Στη Γαλλία, η 

κυβέρνηση αναμένεται σύντομα να προχωρήσει στο ελεγχόμενο άνοιγμα μόνο της διαδικτυακής 

αγοράς του αθλητικού και ιπποδρομιακού στοιχήματος, καθώς και του πόκερ. Το μοντέλο της 

ελεγχόμενης απελευθέρωσης έχουν εκφράσει την θέλησή τους να ακολουθήσουν και άλλες 

ευρωπαϊκές χώρες. Η INTRALOT αναγνωρίζοντας τις σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης της 

διαδικτυακής αγοράς, έχει ιδρύσει την INTRALOT Interactive (Ι2)που στοχεύει να διαδραματίσει 

πρωταγωνιστικό ρόλο, με την παροχή υψηλής τεχνολογίας και υπηρεσιών μέσα σε κάθε 

θεσμοθετημένο κανονιστικό πλαίσιο. Επίσης, προς αυτή την κατεύθυνση η INTRALOT απέκτησε 

πρόσφατα στρατηγικό μερίδιο στην CyberArts, μια εταιρία με έδρα στη Silicon Valley που 

διαθέτει πλατφόρμα διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών, με σημαντικά έργα στην Ιταλία, τη 

Γαλλία και άλλες χώρες.  

 

Στις ΗΠΑ, η πολιτεία του Illinois στην προσπάθειά της να επεκτείνει την αγορά των τυχερών 

παιχνιδιών της και να βελτιστοποιήσει την λειτουργία της, έχει εγκρίνει νομοθεσία για τη 

χορήγηση άδειας διαχείρισης της λοταρίας της σε ιδιωτική εταιρία και σύντομα αναμένεται η 

προκήρυξη του σχετικού διαγωνισμού. Η επιτυχής ολοκλήρωση του διαγωνισμού ενδέχεται να 

αλλάξει τα δεδομένα στην αγορά των ΗΠΑ, καθώς μπορεί να οδηγήσει και άλλες πολιτείες στην 

παραχώρηση αδειών διαχείρισης των λοταριών τους σε ιδιωτικές εταιρίες.    

Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας ανάπτυξης στις ΗΠΑ είναι το διαδικτυακό πόκερ. Ενώ τα 

τυχερά παιχνίδια μέσω του internet έχουν απαγορευτεί στη χώρα από το 2006, το διαδικτυακό 

πόκερ παραμένει πολύ δημοφιλές και συνεχίζει να αναπτύσσεται μέσω παράνομων λειτουργών. 

Η οικονομική κρίση και τα αυξανόμενα ελλείμματα πολλών πολιτειών έχουν ενισχύσει μία 

πολιτική και νομοθετική προσπάθεια για τη νομιμοποίηση του διαδικτυακού πόκερ είτε σε εθνικό 

ή σε πολιτειακό επίπεδο, με τις πολιτείες της Φλόριδα και Καλιφόρνια να πρωτοστατούν σε 

αυτήν την προσπάθεια. Η INTRALOT, με συμβόλαια σε 11 πολιτείες των ΗΠΑ είναι έτοιμη να 

εκμεταλλευτεί τις εξελίξεις στη χώρα.             
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Στην Αυστραλία έχει ξεκινήσει μία αναμόρφωση της αγοράς τυχερών παιχνιδιών τα τελευταία 

χρόνια. Στο New South Wales, η ιδιωτικοποίηση της κρατικής λοταρίας ολοκληρώθηκε 

πρόσφατα. Στη Βικτώρια, η πρώτη αναμόρφωση ξεκίνησε το 2007 με την παροχή δύο νέων 

αδειών λειτουργίας τυχερών παιχνιδιών, μία εκ των οποίων απέκτησε η INTRALOT. Η 

κυβέρνηση της Βικτώρια έχει ανακοινώσει και άλλες αλλαγές στην αγορά τυχερών παιχνιδιών 

που περιλαμβάνουν μια άδεια ΚΙΝΟ, άδεια στοιχηματισμού, άδεια για ένα ηλεκτρονικό σύστημα 

παρακολούθησης VLTS (video lotteries), καθώς και το άνοιγμα της αγοράς των gaming 

machines. Τέλος, στην Τασμανία, η κυβέρνηση έχει προσπαθήσει την ιδιωτικοποίηση του 

ιπποδρομιακού στοιχήματος στη χώρα. 

 

Στην Ασία, χώρες όπως η Κίνα και το Βιετνάμ έχουν πολύ μεγάλες παράνομες αγορές τυχερών 

παιχνιδιών. Οι τοπικές κυβερνήσεις έχουν αντιληφθεί τα οφέλη της νομιμοποίησης των 

παιχνιδιών,  αφενός λόγω απώλειας φορολογικών εσόδων, αφετέρου για κοινωνικούς λόγους 

και προχωρούν σε ρυθμίσεις. Αν και προς το παρόν δεν υπάρχουν συγκεκριμένες εξελίξεις προς 

αυτήν την κατεύθυνση, η νομιμοποίηση των τυχερών παιχνιδιών στην Ασία θα αποτελέσει έναν 

πολύ σημαντικό παράγοντα ανάπτυξης του κλάδου. Η INTRALOT, με σημαντική παρουσία στην 

Ασία, έχει τοποθετηθεί στρατηγικά στη χώρα με τη συμμετοχή της στη MelcoLot εταιρία 

εισηγμένη στο χρηματιστήριο του Χόνγκ Κόνγκ) που διατηρεί επιχειρηματικές σχέσεις και με τις 

δύο επίσημες λοταρίες της Κίνας. 

 
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2010 
 
Η παγκόσμια οικονομία, σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και άλλους διεθνείς οίκους, 

αναμένεται να παρουσιάσει ανάκαμψη το 2010, που ωστόσο στις ανεπτυγμένες οικονομίες θα 

είναι χαμηλότερη από ότι σε πολλές αναδυόμενες και αναπτυσσόμενες οικονομίες. Επίσης, η 

αυξανόμενη ανεργία μπορεί να υπομονεύσει την πορεία ανάκαμψης, καθώς περιορίζει τις 

καταναλωτικές δαπάνες.  

 

Η αγορά τυχερών παιχνιδιών, αν και παρουσιάζει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα σε σχέση με 

άλλους κλάδους της οικονομίας, έχει επηρεαστεί και αυτή αρνητικά από την οικονομική κρίση, 

καθώς τα παιχνίδια των λοταριών αποτελούν καταναλωτικά προϊόντα και επηρεάζονται από τη 

μείωση της κατανάλωσης. Οι επιπτώσεις της κρίσης στις πωλήσεις τυχερών παιχνιδιών είναι 

μεγαλύτερες στις ανεπτυγμένες οικονομίες και μικρότερες στις αναπτυσσόμενες. Επίσης, μέσα 

σε ένα δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, τα παιχνίδια με συχνότερο ρυθμό πονταρίσματος, 

όπως το Κίνο και το video lotto, πλήττονται περισσότερο.  

 

Κατά τη διάρκεια του δευτέρου εξαμήνου του 2008 και του πρώτου εξαμήνου του 2009, η 

χρηματοοικονομική κρίση οδήγησε στην υποτίμηση των νομισμάτων αρκετών χωρών στις 

οποίες δραστηριοποιείται η INTRALOT με αρνητικές επιπτώσεις στα οικονομικά αποτελέσματά 

της. Παρά το γεγονός ότι παρατηρείται μια βελτίωση στις σχετικές συναλλαγματικές ισοτιμίες 

από τις αρχές του έτους, υπάρχει ο κίνδυνος από ενδεχόμενες συναλλαγματικές ανισορροπίες. 
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Η χρηματοοικονομική κρίση έχει μεγεθύνει τα ελλείμματα πολλών κρατών. Η αύξηση των 

φορολογικών συντελεστών στα τυχερά παιχνίδια αποτελεί μία από τις πηγές εσόδων των 

κυβερνήσεων στην προσπάθειά τους να χρηματοδοτήσουν τα ελλείμματά τους, που 

ενδεχομένως να επηρεάσει τα αποτελέσματα της INTRALOT, αν εφαρμοστεί σε κάποια από τις 

χώρες στις οποίες έχει συμβόλαια λειτουργίας. 

 

Σημαντική πηγή εσόδων της INTRALOT αποτελούν οι διεθνείς δραστηριότητές της στο αθλητικό 

στοίχημα. Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου στη Νότια Αφρική το καλοκαίρι του 2010 

αναμένεται να ενισχύσει τα έσοδά της. 

 

Η INTRALOT στις 31 Ιουλίου του 2007 υπέγραψε συμφωνία τριετούς διάρκειας με την ΟΠΑΠ 

Α.Ε. για την παροχή εξοπλισμού και υπηρεσιών υποστήριξης και συντήρησης για την 

αναβάθμιση των υπολογιστικών συστημάτων του οργανισμού, η οποία λήγει τον Ιούλιο του 

2010. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. έχει το μονομερές δικαίωμα ανανέωσης της συμφωνίας για ένα επιπλέον 

έτος. 

 

Η πορεία του Ομίλου κατά το 2010 θα εξαρτηθεί μεταξύ άλλων και από την πορεία των νέων 

αγορών του: 

 

Της Ιταλίας, όπου η INTRALOT έχει εισέλθει στη νέα αγορά video lotto (VLTs) της χώρας μέσω 

κοινοπραξίας με την Cogetech S.p.A., μία από τις μεγαλύτερες αδειοδοτημένες εταιρίες για τη 

διαχείριση VLTs στην Ιταλία. Η λειτουργία των VLTs αναμένεται να ξεκινήσει σύντομα. 

 

Των ΗΠΑ, όπου τρία νέα συμβόλαια της INTRALOT με τις λοταρίες της Λουϊζιάνα, New 

Hampshire και Βερμόντ θα ξεκινήσουν την λειτουργία τους τον Ιούλιο του 2010. 

 

Της Ολλανδίας, όπου το σημαντικό έργο της INTRALOT και με τις δυο κορυφαίες λοταρίες της 

χώρας, αναμένεται να ξεκινήσει σύντομα.  

 

Του Αζερμπαϊτζάν, όπου η INTRALOT στις αρχές του 2010 ανέλαβε τη διαχείριση και ανάπτυξη 

του αθλητικού στοιχήματος στη χώρα. 

 

Της Βραζιλίας, όπου κατόπιν διεθνούς διαγωνισμού, η INTRALOT ανέλαβε πρόσφατα τη 

διαχείριση της λοταρίας της Πολιτείας Minas Gerais. 

 

Περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων 

Οι διεθνείς δραστηριότητες του Ομίλου δημιουργούν διάφορους χρηματοοικονομικούς 

κινδύνους στη λειτουργία του Ομίλου, λόγω των συνεχών μεταβολών του παγκόσμιου 

χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος. Ο Όμιλος πέρα από τους παραδοσιακούς κινδύνους, 

δηλαδή κίνδυνος ρευστότητας και πιστωτικός κίνδυνος, αντιμετωπίζει και κινδύνους αγοράς. Οι 

κυριότεροι από τους κινδύνους αυτούς είναι ο κίνδυνος συναλλάγματος και ο κίνδυνος 

επιτοκίων. Το πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνου αποτελεί μία δυναμική διαδικασία που 
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εξελίσσεται συνεχώς και προσαρμόζεται ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και στοχεύει στον 

περιορισμό ενδεχόμενης αρνητικής επίδρασης στα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα. Οι βασικές 

πολιτικές διαχείρισης των κινδύνων καθορίζονται από τη Διοίκηση του Ομίλου. Η πολιτική 

διαχείρισης κινδύνων εφαρμόζεται από το τμήμα Διαχείρισης Διαθεσίμων του Ομίλου το οποίο 

λειτουργεί στα πλαίσια συγκεκριμένων κατευθύνσεων εγκεκριμένων από τη Διοίκηση. 

 

Πιστωτικός Κίνδυνος 

Ο Όμιλος δεν έχει σημαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου έναντι των συμβαλλομένων 

μερών λόγω του ότι υπάρχει μεγάλη διασπορά του πελατολογίου και οι χορηγούμενες πιστώσεις 

ορίζονται από υπογεγραμμένες συμβάσεις. Η μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο ανέρχεται 

στο ποσό των απαιτήσεων, όπως αυτές απεικονίζονται στον Ισολογισμό. Για την ελαχιστοποίηση 

του πιστωτικού κινδύνου σε διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα, ο Όμιλος θέτει περιορισμό στο 

πόσο θα εκτίθεται σε κάθε μεμονωμένο χρηματοοικονομικό ίδρυμα και συναλλάσσεται μόνο με 

αναγνωρισμένα, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης. Επιπρόσθετα, 

ο Όμιλος, για την περαιτέρω ασφάλεια στις συναλλαγές του, εφαρμόζει μια μέθοδο αξιολόγησης 

της πιστοληπτικής ικανότητας των τραπεζών, χρησιμοποιώντας σχετικούς χρηματοοικονομικούς 

δείκτες. 

 

Κίνδυνος ρευστότητας 

Συνετή διαχείριση ρευστότητας σημαίνει διατήρηση επαρκούς ρευστότητας, δυνατότητα 

χρηματοδότησης μέσω εγκεκριμένων πιστωτικών ορίων και δυνατότητα αποπληρωμής των 

υποχρεώσεων. Ο Όμιλος, βασιζόμενος στα ισχυρά οικονομικά του μεγέθη προνόησε να 

εξασφαλίσει σημαντικά εγκεκριμένα πιστωτικά όρια από το τραπεζικό σύστημα για τα επόμενα 

χρόνια. Λόγω δε της διαρκούς ανάπτυξης του διεθνώς, ο Όμιλος αποσκοπεί στην περαιτέρω 

ανάπτυξη και επαύξηση των διαθέσιμων πιστωτικών ορίων. 

 

Κίνδυνος Αγοράς 

 

1) Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Ο συναλλαγματικός κίνδυνος προέρχεται από τις μεταβολές των ισοτιμιών των νομισμάτων που 

επηρεάζουν τις θέσεις σε συνάλλαγμα που έχει λάβει ο Όμιλος. Οι συναλλαγές του Ομίλου 

πραγματοποιούνται σε περισσότερα από ένα νομίσματα και συνεπώς υπάρχει υψηλή έκθεση 

κινδύνου από τις μεταβολές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες έναντι του βασικού νομίσματος 

αναφοράς, το Ευρώ. Ωστόσο, η δραστηριότητα του Ομίλου σε πολλές χώρες, δημιουργεί 

σημαντικό πλεονέκτημα αφού επιτυγχάνεται μεγαλύτερη διασπορά του χαρτοφυλακίου και άρα 

καλύτερη διαχείριση του συναλλαγματικού κινδύνου. Αυτό το είδος του κινδύνου προκύπτει 

τόσο από εμπορικές συναλλαγές σε ξένο νόμισμα όπως επίσης και από επενδύσεις σε χώρες του 

εξωτερικού. Για τη διαχείριση αυτής της κατηγορίας κινδύνου, ο Όμιλος μπορεί να συνάπτει 

συμφωνίες χρηματοοικονομικών παραγώγων με χρηματοοικονομικούς οργανισμούς. Η πολιτική 

του Ομίλου σχετικά με την διαχείριση της έκθεσής του στον συναλλαγματικό κίνδυνο αφορά όχι 

μόνο την μητρική εταιρία αλλά και τις θυγατρικές της. 
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Ανάλυση Ευαισθησίας σε Μεταβολές Συναλλάγματος (ποσά χρήσης 2009) 
 

Ξένο 
Νόμισμα  

Μεταβλητότητα 
Νομίσματος 

Επίδραση 
στα κέρδη 
προ φόρων 

Επίδραση 
στα ίδια 
κεφάλαια 

    

USD 
+5% -288 1.534 
-5% 261 -1.387 

    

TRY 
+5% 1.211 2.088 
-5% -1.096 -1.889 

    
 

 

2) Κίνδυνος Επιτοκίου 

Οι δραστηριότητες του Ομίλου είναι στενά συνδεδεμένες με τα επιτόκια εξαιτίας των 

επενδύσεων και των μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων. Για τη 

διαχείριση αυτής της κατηγορίας κινδύνου ο Όμιλος χρησιμοποιεί χρηματοοικονομικά προϊόντα 

αντιστάθμισης κινδύνου προκειμένου να μειώσει την έκθεσή του στον κίνδυνο μεταβολής των 

επιτοκίων. Η πολιτική του Ομίλου σχετικά με τη διαχείριση της έκθεσής του στον επιτοκιακό 

κίνδυνο αφορά όχι μόνο τη μητρική εταιρία αλλά και τις θυγατρικές της για τα δάνεια που έχουν 

συνάψει σε Ευρώ ή τοπικό νόμισμα. 

 
 
 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2009 ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 

 

Τον Ιανουάριο του 2010, η INTRALOT αύξησε τη συμμετοχή της στη Supreme Ventures Limited 

(SVL), το μεγαλύτερο διαχειριστή τυχερών παιχνιδιών στην Καραϊβική. Η INTRALOT Caribbean 

Ventures Limited, θυγατρική στην οποία η INTRALOT συμμετέχει με ποσοστό 50,1%, έχει 

ενοποιήσει την υφιστάμενη συμμετοχή της INTRALOT, καθώς και των υπόλοιπων μετόχων της 

INTRALOT Caribbean Ventures Limited στην SVL, ενώ ταυτόχρονα εξαγόρασε επιπλέον μερίδιο 

της SVL φτάνοντας τη συνολική συμμετοχή της στην εταιρία σε ποσοστό 49,9%. Πιο 

συγκεκριμένα, περίπου 1,3 δισ. μετοχές της SVL πέρασαν στην INTRALOT Caribbean Ventures 

Limited στην τιμή των 1,95 JMD (USD 0,022) ανά μετοχή. 

 

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της 14.12.2009, αποφάσισε την καθιέρωση Προγράμματος 

διάθεσης μετοχών της ΙΝΤRΑLΟΤ (Πρόγραμμα ΙΙΙ) στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, 

στους Γενικούς Διευθυντές, στα Διευθυντικά και λοιπά Στελέχη της  Εταιρείας και των 

συνδεδεμένων με αυτήν  εταιρειών κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 

2190/1920, καθώς και σε πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες σε σταθερή βάση στην Εταιρεία 

ή/και στις ως άνω συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, με τη μορφή παροχής δικαιώματος 

προαιρέσεως αγοράς μετοχών (Stock Option). Το Δ.Σ. της Εταιρείας ενέκρινε την 24/1/2010 
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τους όρους του Προγράμματος, σύμφωνα με τους οποίους 235 πρόσωπα έχουν την δυνατότητα 

να ασκήσουν εντός της διάρκειας ισχύος του εν λόγω Προγράμματος ΙΙΙ – δηλαδή μέσα σε 

περίοδο τεσσάρων (4) ετών και ειδικότερα μέχρι την 31/12/2013 -  δικαιώματα με τιμή 

διάθεσης τέσσερα (4) ευρώ που εφόσον ασκηθούν όλα θα εκδοθούν μέχρι 6.227.000 νέες 

κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας. 

 

Τον Ιανουάριο του 2010, η INTRALOT ανακοίνωσε πως η θυγατρική της εταιρία στην Τουρκία, 

INTELTEK, έλαβε έγκριση από την αρμόδια αρχή στο Αζερμπαϊτζάν, για να αναλάβει τη 

διοργάνωση, λειτουργία, διαχείριση και ανάπτυξη του αθλητικού στοιχήματος στη χώρα. Η 

INTELTEK θα κατέχει το 51% της νεοϊδρυθείσας εταιρείας, Azerinteltek, η οποία θα διαχειρίζεται 

το αθλητικό στοίχημα σε αποκλειστική βάση σε περισσότερα από 1.000 σημεία πώλησης στο 

Αζερμπαϊτζάν για μία περίοδο 10 ετών. Τον Μάρτιο του 2010, η INTELTEK κατέθεσε σε τράπεζα 

του εξωτερικού μετρητά ποσού USD 5 εκατ. ως εγγύηση για ισόποσο δάνειο που έλαβε η 

Azerinteltek.   

 

Η θυγατρική εταιρεία του Ομίλου, Yugobet LTD, την 31/12/2009 τελούσε υπό διαδικασία 

εκκαθάρισης, η οποία ολοκληρώθηκε εντός του Φεβρουαρίου του 2010 με την διαγραφή της 

εταιρείας από τα τοπικά μητρώα εμπορικών επιχειρήσεων. Η επίδραση από την μεταβολή αυτή 

δεν είναι σημαντική για τα δεδομένα του Ομίλου και θα συμπεριληφθεί στα αποτελέσματα του 

πρώτου τριμήνου του 2010.  

 

Το Μάρτιο του 2010, η θυγατρική του Ομίλου, INTRALOT do Brasil, κατόπιν διεθνούς 

διαγωνισμού, ανέλαβε τη διαχείριση της λοταρίας της Πολιτείας Minas Gerais, στη Βραζιλία. Το 

συμβόλαιο θα έχει αρχική ισχύ 6 ετών με δυνατότητα περαιτέρω επέκτασης για επιπλέον 6 

χρόνια. Το πρώτο προϊόν που θα εισάγει στην αγορά της Πολιτείας η INTRALOT θα είναι ένα 

παιχνίδι τύπου ΚΙΝΟ, ενώ σταδιακά θα ακολουθήσουν και άλλα αριθμολαχεία σε ένα δίκτυο 

2.500 σημείων πώλησης συνδεδεμένων online με το κεντρικό σύστημα της εταιρείας, το οποίο 

θα αναπτυχθεί μέσα σε μία περίοδο δύο (2) ετών από την έναρξη του έργου. O αριθμός των 

παιχνιδιών αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω.  

 

Το Μάρτιο του 2010, η INTRALOT ανακοίνωσε την υπογραφή συμβολαίου με την ιταλική εταιρία 

SISAL S.p.A., έναν από τους κορυφαίους διαχειριστές τυχερών παιχνιδιών και αθλητικού 

στοιχήματος στην Ιταλία. Η INTRALOT θα παρέχει στη SISAL 15.000 πρωτοποριακά τερματικά 

microLot μαζί με τα σχετικά περιφερειακά τους, τα οποία θα συνδεθούν online με το κεντρικό 

σύστημα της SISAL. Επιπλέον, η INTRALOT θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες 

συντήρησης. 

 

Το Μάρτιο του 2010, η INTRALOT υπέγραψε συμβόλαιο για την ανάληψη της τεχνολογικής και 

εμπορικής διαχείρισης των δύο κρατικών Λοταριών του Μαρόκου, της ‘National Lottery’ (Societe 

de Gestion de la Loterie Nationale’) και της ‘La Marocaine des Jeux et des Sports’, ύστερα από  

διαγωνιστική διαδικασία που πραγματοποίησαν οι δύο Λοταρίες από κοινού. Το συμβόλαιο έχει 

αρχική διάρκεια πέντε (5) ετών με δυνατότητα αυτόματης ανανέωσης δύο (2) ετών βάσει 
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κριτηρίων απόδοσης. Σύμφωνα με το συμβόλαιο η INTRALOT θα εγκαταστήσει το πρωτοποριακό 

Κεντρικό της Σύστημα LOTOSTM O/S, το λογισμικό διαχείρισης παιχνιδιών, ενώ θα επεκτείνει 

σημαντικά και το δίκτυο διανομής εγκαθιστώντας περισσότερα από 4.500 τερματικά σύμφωνα 

με τους όρους του συμβολαίου. Επιπλέον, η INTRALOT, για πρώτη φορά στο Μαρόκο, θα 

εισάγει διαδραστικά εναλλακτικά κανάλια τυχερών παιχνιδιών, όπως η κινητή τηλεφωνία και το 

Internet, μέσω της καινοτόμου πλατφόρμας της B-OnTM. 

 
 
 
 
 
 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ: 

Οι σημαντικότερες συναλλαγές της Εταιρείας με συνδεόμενα με αυτή πρόσωπα κατά την έννοια 

του Δ.Λ.Π. 24, αφορούν συναλλαγές τις Εταιρείας με τις κατωτέρω θυγατρικές της 

(συνδεόμενες με αυτή επιχειρήσεις κατά την έννοια του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/20) , οι 

οποίες εμφανίζονται στον κατωτέρω πίνακα: 

 

 

Όμιλος Έσοδα Έξοδα 

   01/01/2009-  01/01/2008-  01/01/2009-  01/01/2008- 

  31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008 

Όμιλος Intracom Holdings 17.299 8.180 47.765 43.767 

Gidani LTD 9.503 16.646 7.332 5.622 

Intrarom S.A. 2.711 2.221 2.444 36 

Turkcell Group 146 159 5.534 9.887 

Lotrich Info Co LTD 802 1.006 10 0 

Intralot South Africa LTD 1.312 0 0 0 

Bilyoner Interaktif Hizmelter A.S. 1.136 0 40 20 

Στιγμιαίο Λαχείο A.E. 24 54 0 0 

Λοιπά συνδεόμενα μέρη 99 638 751 1.985 

Διευθυντικά στελέχη και μέλη της 
Διοίκησης 0 0 10.634 12.954 

  33.032 28.904 74.510 74.271 
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Εταιρεία Έσοδα Έξοδα 

   01/01/2009-  01/01/2008-  01/01/2009-  01/01/2008- 

  31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008 

Intralot Operations LTD 41.509 14.303 0 0 

Inteltek Internet AS 13.499 28.183 1.641 0 

Όμιλος Intracom Holdings 6.360 8.163 42.176 39.721 

Gaming Solutions Int. SAC 413 7.313 0 0 

Intralot Inc 2.284 1.946 341 0 

Εταιρεία Στοιχημάτων Α.Ε. 0 19.000 328 6.974 

Βetting Cyprus LTD 0 0 1.357 1.560 

Lotrom S.A. 11.241 6.271 2.979 3.902 

Lotrich Info. Co LTD 802 1.006 10 0 

Intralot South Africa LTD 1.720 4.152 0 107 

Intralot New Zealand LTD 250 250 1 0 

Yugobet LTD 66 982 0 0 

Gaming Solutions Int. LTD  119 691 0 0 

Pollot Sp.zoo 501 1.246 0 0 

Intralot de Peru Sac 0 9 0 0 
Intralot Holdings International 
LTD 1.031 4.067 0 0 

Intralot Iberia SA Unipersona 228 439 0 0 

Στιγμιαίο Λαχείο A.E. 24 54 0 0 

Loteria Moldovei S.A. 24 190 0 0 

Intralot Italia SRL 245 752 0 0 

Gidani LTD 313 2.722 0 0 

Intralot South Korea LTD 0 389 795 1.224 

Intrarom S.A. 2.706 0 2.412 1.515 
Intralot Business Development 
LTD 362 10.707 0 0 

Intralot Australia PTY LTD 127 6.254 0 0 

Intralot Luxembourg S.A. 2 3 0 4.502 

Intralot International LTD 0 2.000 0 0 

Intralot Dominicana S.A. 1.888 0 0 0 

Λοιπά συνδεόμενα μέρη 8.468 4.077 1.342 524 
Διευθυντικά στελέχη και μέλη 
της Διοίκησης 0 0 6.918 7.837 

  94.182 125.169 60.300 67.866 
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Όμιλος Απαιτήσεις Υποχρεώσεις 

  31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008 

Uniclic LTD 3.925 3.987 0 0 

Όμιλος Intracom Holdings 15.510 10.471 21.658 11.129 

Eurosadruzie LTD 10.386 9.902 0 0 

Gidani LTD 261 50.291 0 0 

Intrarom S.A. 2.766 36 2.182 3 

Turkcell Group 11 22 344 1.377 

Intralot South Africa LTD 1.035 0 1 0 

Intralot St.Lucia LTD 0 3.496 0 0 

Cogetech SpA 11.250 0 4.778 0 

Στιγμιαίο Λαχείο A.E. 1.368 1.344 0 0 

Λοιπά συνδεόμενα μέρη 1.631 82 1.040 918 

Διευθυντικά στελέχη και μέλη της 
Διοίκησης 156 398 2.134 1.108 

  48.299 80.029 32.137 14.535 
 
 
 

Εταιρεία Απαιτήσεις Υποχρεώσεις 

  31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008 

Intralot Operations LTD 57.861 25.852 0 0 

Inteltek Internet A.S. 951 1.969 1.641 0 

Όμιλος Intracom Holdings 9.960 10.477 15.776 3.217 

Gaming Solutions Int. SAC 11.387 11.005 12 0 

Intralot Inc 5.623 8.062 193 2 

Εταιρεία Στοιχημάτων Α.Ε. 0 0 3.825 3.653 

Βetting Cyprus LTD 0 0 6.408 5.051 

Intralot South Africa LTD 1.035 3.663 1 1 

Uniclic LTD 4.344 4.345 0 0 

Intralot New Zealand LTD 999 3.797 0 0 

Yugobet LTD 0 2.834 0 1 

Intralot International LTD 2.000 2.000 0 0 

Gaming Solutions Int. LTD 1.466 1.666 0 0 

Pollot Sp.zoo 6.181 5.551 0 0 

Intralot de Peru SAC 5.009 3.516 22 23 

Intralot Holdings International LTD 10.136 54.105 0 0 

Intralot Iberia SA Unipersona 12.581 7.878 0 0 

Intralot  Australia Ltd 752 5.036 0 0 

Στιγμιαίο Λαχείο A.E. 1.368 1.344 0 0 

Loteria Moldovei S.A. 1.943 1.874 0 0 

Intralot Italia SRL 1.545 1.300 0 0 

Lotrom S.A. -6.242 0 62 325 

Intralot Business Development LTD 11.498 11.511 0 0 

Intrarom S.A. 2.766 42 2.178 338 
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Intralot Dominicana S.A. 1.877 0 0 0 

Intralot Nederland B.V. -20.936 360 0 0 

Intralot Do Brazil LTDA 2.987 24 0 0 

Gidani LTD 261 321 0 0 

Lotrich Info. Co LTD 921 396 10 0 

Intralot South Korea LTD 4 4 0 0 

Intralot Luxembourg S.A. 0 131 19 0 

Λοιπά συνδεόμενα μέρη 5.736 0 1.386 859 

  134.013 169.063 31.533 13.470 
 
Από τις πωλήσεις της Εταιρίας του 2009, 15.564 χιλ.(2008: 35.597 χιλ.) αφορούν μερίσματα 
από τις θυγατρικές και συγγενείς της  εταιρίες Inteltek AS, Maltcο LTD, Τecno Accion S.A. και 
Bilyoner AS. 
 
Τέλος, οι αμοιβές Διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης του Ομίλου και της Eταιρείας 

ανήλθαν κατά την περίοδο 01/01/2009 – 31/12/2009 σε €  10,6 εκατ. και € 6,9 εκατ. 

αντίστοιχα. 

 

Από τα στοιχεία που σας εκθέσαμε παραπάνω, αλλά και από τις οικονομικές καταστάσεις, 

μπορείτε να διαμορφώσετε πλήρη εικόνα για τον Όμιλο για την χρήση 1/1/2009- 31/12/2009.    

  

 

Μαρούσι, 29/03/2010 

 

 

Με τιμή, 

 

Ο Αντιπρόεδρος του 

Διοικητικού Συμβουλίου 

και Διευθύνων Σύμβουλος 

 

 

Κωνσταντίνος Γ. Αντωνόπουλος 

 

Βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω Ενοποιημένη Έκθεση Διαχειρίσεως που αποτελείται από δεκαεπτά 

(17) σελίδες, είναι αυτή που αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου που χορηγήσαμε με ημερομηνία 

30 Μαρτίου, 2010. 

 

 

 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

Γεώργιος Ανδρ. Καραμιχάλης 

ΑΜ ΣΟΕΛ 15931 

ΣΟΛ Α.Ε. 
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ΤΩ  

 
 
 

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ» 

 
Έκθεση επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 
Ελέγξαμε τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της 
Εταιρείας  «ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ» και των θυγατρικών της, που 
αποτελούνται από την εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 
της 31 Δεκεμβρίου 2009, τις εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις 
αποτελεσμάτων χρήσεως, 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 Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές 
Καταστάσεις 
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των 
εταιρικών και ενοποιημένων 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 εταιρικών και 
ενοποιημένων 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 εταιρικών και 
ενοποιημένων 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 εταιρικές και τις ενοποιημένες 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 εταιρικές και τις ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή 
περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των 
εταιρικών και ενοποιημένων 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 εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων 
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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 εταιρικών και 
ενοποιημένων 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 εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική 
θέση της Εταιρείας και των θυγατρικών αυτής κατά την 31 Δεκεμβρίου 2009, τη 
χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις ταμειακές τους ροές για τη χρήση που 
έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Αναφορά επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων 
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης 
του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες 
οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α, 107 
και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. 
 
 
 

Αθήνα, 30 Μαρτίου 2010 
 
 
 
 

Γεώργιος Αν Καραμιχάλης 
Αρ Μ ΣΟΕΛ  15931 

 
Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. 
μέλος της Crowe Horwath International 

Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα 
Αρ Μ ΣΟΕΛ 125 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΙΛΟΥ / ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 

1/1/2009 – 31/12/2009 

 
 
 
 

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €  Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

  Σημ. 1/1-31/12-
2009 

1/1-31/12-
2008 

1/1-31/12-
2009 

1/1-31/12-2008 

Κύκλος εργασιών  903.553 1.077.330 151.642 198.077 
Μείον: Κόστος Πωλήσεων  -690.183 -817.421 -110.117 -162.023 
Μικτά κέρδη / (ζημιές)  213.370 259.909 41.525 36.054 
Άλλα Έσοδα Εκμεταλλεύσεως  19.310 15.667 476 70 
Έξοδα Διάθεσης  -36.646 -47.851 -9.373 -11.017 
Έξοδα Διοίκησης  -77.363 -74.220 -12.329 -14.497 
Έξοδα Έρευνας και Ανάπτυξης 7 -9.944 -12.090 -7.915 -10.505 
Άλλα Έξοδα Εκμεταλλεύσεως  -6.875 -4.494 -313 0 
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, 
χρηματοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσμάτων 

 101.852 136.921 12.071 105 

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, 
χρηματοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 

 154.429 192.699 25.453 27.746 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 33 -27.898 -32.182 -16.626 -16.154 
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 33 25.265 40.201 19.110 44.106 
Συναλλαγματικές Διαφορές  3.856  -454 -36 592 
Κέρδη / (ζημιές) από ενοποιήσεις με τη μέθοδο της 
καθαρής θέσης  1.375 1.016 0 0 

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων  104.450 145.502 14.519 28.649 
Μείον φόροι: 8 -27.043 -41.076 -11.802 -10.090 
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους από 
συνεχιζόμενες δραστηριότητες (α)  77.407 104.426 2.717 18.559 

Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους από 
διακοπείσες δραστηριότητες (β)  0         0  0         0 

Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους 
(συνεχιζόμενες και διακοπείσες 
δραστηριότητες)(α) + (β) 

 77.407 104.426 2.717 18.559 

Κατανέμονται σε:        
Ιδιοκτήτες μητρικής  49.832 50.147 2.717 18.559 
Δικαιώματα μειοψηφίας  27.575 54.279 0 0 
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους        
Αποτίμηση προς πώληση διαθεσίμων στοιχείων 
ενεργητικού  -5.926 -218 40 -218 

Αποτίμηση παραγώγων  -2.480 894 -973 -200 
Συναλλαγματικές διαφορές ενοποίησης  -9.541 -33.711 0 0 
Λοιπά συνολικά έσοδα / (έξοδα) μετά από 
φόρους  -17.947 -33.035 -933 -418 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από 
φόρους  59.460 71.391 1.784 18.141 

Κατανέμονται σε:        
Ιδιοκτήτες μητρικής  31.987 34.776 1.784 18.141 
Δικαιώματα μειοψηφίας  27.473 36.615 0 0 
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή (€)        
- βασικά * 9 0,3135 0,3155 0,0171 0,1168 
- απομειωμένα * 9 0,3135 0,3154 0,0171 0,1167 
Μέσος σταθμικός αριθμός μετοχών 9 158.960.522 158.942.093 158.960.522 158.942.093 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ / ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  
 

 Ποσά εκφρασμένα σε 
χιλιάδες €  

  Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 Σημ. 31/12/2009 31/12/2008  31/12/2009 31/12/2008 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ            

Μη κυκλοφορούν 
Ενεργητικό 

  
       

Ενσώματα πάγια στοιχεία 11 243.787 157.914  46.008 29.725 

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 12 205.621 163.035  20.946 9.846 

Συμμετοχές σε θυγατρικές 
και συγγενείς εταιρείες 

13 
18.661 11.482  155.274 144.227 

Λοιπά χρηματοοικονομικά 
στοιχεία 

15 
34.331 3.506  498 459 

Αναβαλλόμενες φορολογικές 
απαιτήσεις  

8 
18.742 11.473  9.224 4.620 

Λοιπές μακροπρόθεσμες 
απαιτήσεις 

16 
75.765 105.701  421 417 

  596.907 453.111  232.371 189.294 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό           

Αποθέματα 17 52.066 47.791  46.043 40.784 

Εμπορικές και λοιπές 
βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις 

18 
172.630 216.415  191.414 244.444 

Λοιπά χρηματοοικονομικά 
στοιχεία 

15 
14.793 0  0 0 

Ταμείο και ταμειακά 
ισοδύναμα 

19 
219.111 305.447  40.580 22.004 

  458.600 569.653  278.037 307.232 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   1.055.507 1.022.764  510.408 496.526 

           

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 
         

Μετοχικό κεφάλαιο 20 47.689 47.689  47.689 47.689 

Αποθεματικό από έκδοση 
μετοχών υπέρ το άρτιο 

20 
0 0  0 0 

Ίδιες μετοχές 20 856 856  856 856 

Λοιπά αποθεματικά 20 82.403 87.430  55.533 54.980 

Συναλλαγματικές διαφορές 
μετατροπής ισολογισμού 

 
-24.969 -15.321  0 0 

Κέρδη εις νέον 20 166.807 141.888  35.987 52.251 

  272.786 262.542  140.065 155.776 

Δικαιώματα μειοψηφίας  20 58.420 75.263  0 0 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 
 

331.206 337.805  140.065 155.776 
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Μακροπρόθεσμες 
Υποχρεώσεις 

 
       

Μακροπρόθεσμα δάνεια 
21 

468.292 449.317  271.980 265.785 

Πρόβλεψη για αποζημίωση 
προσωπικού 

22 
3.762 2.119  2.420 1.451 

Λοιπές μακροπρόθεσμες 
προβλέψεις 

 
24.005 20.353  22.935 19.053 

Αναβαλλόμενες φορολογικές 
υποχρεώσεις 

 
5.434 3.078  0 0 

Λοιπές μακροπρόθεσμες 
υποχρεώσεις 

25 
13.563 233  0 0 

Υποχρεώσεις από 
χρηματοοικονομικές 
μισθώσεις 

 

16.064 13.534  0 0 

  531.120 488.634  297.335 286.289 

Βραχυπρόθεσμες 
Υποχρεώσεις 

 
         

Εμπορικές και λοιπές 
βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις  

26 

138.871 129.273  59.546 53.949 

Βραχυπρόθεσμα δάνεια και 
δόσεις μακροπροθέσμων 
δανείων πληρωτέες στην 
επόμενη χρήση  

27 

18.256 44.289  0 0 

Φόροι εισοδήματος πληρωτέοι 

 

23.464 10.817  12.962 262 

Βραχυπρόθεσμες προβλέψεις 31 12.590 11.946  500 250 

  193.181 196.325  73.008 54.461 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

724.301 684.959  370.343 340.750 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

1.055.507 1.022.764  510.408 496.526 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.                                                       

26 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ/ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ 
ΙΝΤΡΑΛΟΤ 
(Ποσά σε χιλιάδες €) 

Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

Υπέρ το άρτιο Αποθεματικό 
Ίδιων 

Μετοχών 

Τακτικό 
Αποθεματικό 

Λοιπά 
Αποθεματικά 

Κέρδη εις 
Νέον 

Σύνολο Δικαιώματα 
Μειοψηφίας 

 Γενικό 
Σύνολο 

Υπόλοιπα κατά την 1 
Ιανουαρίου 2009 47.689 2 856 25.839 61.590 126.565 262.541 75.264 337.805 
Επίδραση Στα Κέρδη Εις Νέον 
από Αναμορφώσεις 
προηγούμενης χρήσης           -1.936 -1.936 103 -1.833 

Μεταφορά στο Μετοχικό Κεφάλαιο             0   0 
Ενοποιούμενη εταιρεία με την 
μέθοδο της καθαρής θέσης             0   0 

Νέες ενοποιούμενες εταιρείες             0 996 996 

Αύξηση κεφαλαίου θυγατρικής             0 628 628 

Κέρδος χρήσεως           49.832 49.832 27.575 77.407 
Λοιπά συνολικά έσοδα / (έξοδα) 
μετά από φόρους   -2   3 -8.266 -9.580 -17.845 -102 -17.947 
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 
(κεφαλαιοποίηση Διαφοράς υπέρ 
το άρτιο)             0   0 

Δικαιώματα Προαιρέσεως             0   0 
Μερίσματα σε μετόχους μητρικής / 
μειοψηφίας           -17.495 -17.495 -45.033 -62.528 
Φόρος από διανομή 
αφορολόγητων αποθεματικών            0  0 
Μεταβολή μεθόδου ενοποίησης 
από πλήρη σε καθαρή θέση         -1.070 1.070 0 -597 -597 
Επίδραση λόγω μεταβολής 
ποσοστού συμμετοχής           -2.311 -2.311 -414 -2.725 
Διανομή κερδών σε τακτικό, 
αφορολόγητα, ειδικά και λοιπά 
αποθεματικά       4.189 118 -4.307 0 0 0 
Υπόλοιπα κατά την 31 
Δεκεμβρίου 2009 47.689 0 856 30.031 52.372 141.838 272.786 58.420 331.206 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ 
ΙΝΤΡΑΛΟΤ 
(Ποσά σε χιλιάδες €) 

Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

Υπέρ το άρτιο Αποθεματικό 
Ίδιων Μετοχών 

Τακτικό 
Αποθεματικό 

Λοιπά 
Αποθεματικά 

Κέρδη εις 
Νέον 

Σύνολο Δικαιώματα 
Μειοψηφίας 

 Γενικό 
Σύνολο 

Υπόλοιπα κατά την 1 Ιανουαρίου 
2008 47.683 12.184 856 26.480 42.609 145.984 275.796 93.235 369.031 
Επίδραση Στα Κέρδη Εις Νέον 
από Αναμορφώσεις 
προηγούμενης χρήσης           -1.016 -1.016   -1.016 

Μεταφορά στο Μετοχικό Κεφάλαιο             0   0 
Ενοποιούμενη εταιρεία με την 
μέθοδο της καθαρής θέσης             0   0 

Νέες ενοποιούμενες εταιρείες             0 1.368 1.368 

Αύξηση κεφαλαίου θυγατρικής             0 28 28 

Κέρδος χρήσεως           50.147 50.147 54.279 104.426 
Λοιπά συνολικά έσοδα / (έξοδα) 
μετά από φόρους       43 747 -16.161 -15.371 -17.664 -33.035 
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 
(κεφαλαιοποίηση Διαφοράς υπέρ 
το άρτιο)           0   0 

Καταθέσεις μετόχων             0   0 

Δικαιώματα Προαιρέσεως 6 23         29   29 
Μερίσματα σε μετόχους μητρικής / 
μειοψηφίας           -45.800 -45.800 -55.982 -101.782 
Φόρος από διανομή 
αφορολόγητων αποθεματικών          -233   -233   -233 
Αναστροφή λογισθέντος φόρου 
από δήλωση φορολογίας 
εισοδήματος        1 -1.041  29  -1.011   -1.011 
Διανομή κερδών σε τακτικό, 
αφορολόγητα, ειδικά και λοιπά 
αποθεματικά   -12.205   -685 19.508 -6.618 0   0 
Υπόλοιπα κατά την 31 
Δεκεμβρίου 2008 47.689 2 856 25.839 61.590 126.565 262.541 75.264 337.805 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. 
(Ποσά σε χιλιάδες €) 

Μετοχικό Κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο Αποθεματικό 
Ίδιων Μετοχών 

Τακτικό 
Αποθεματικό 

Λοιπά 
Αποθεματικά 

Κέρδη εις Νέον Σύνολο 

Υπόλοιπα κατά την 1 Ιανουαρίου 
2009 47.689 0 856 15.373 39.606 52.252 155.776 
Επίδραση Στα Κέρδη Εις Νέον από 
Αναμορφώσεις προηγούμενης χρήσης             0 

Μεταφορά στο Μετοχικό Κεφάλαιο             0 
Ενοποιούμενη εταιρεία με την μέθοδο 
της καθαρής θέσης             0 

Νέες ενοποιούμενες εταιρείες             0 

Αύξηση κεφαλαίου θυγατρικής             0 

Κέρδος χρήσεως           2.717 2.717 
Λοιπά συνολικά έσοδα / (έξοδα) μετά 
από φόρους         -933   -933 
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 
(κεφαλαιοποίηση Διαφοράς υπέρ το 
άρτιο)             0 

Καταθέσεις μετόχων             0 

Δικαιώματα Προαιρέσεως             0 
Μερίσματα σε μετόχους μητρικής / 
μειοψηφίας           -17.495 -17.495 
Φόρος από διανομή αφορολόγητων 
αποθεματικών        
Αναστροφή λογισθέντος φόρου από 
δήλωση φορολογίας εισοδήματος        
Διανομή κερδών σε τακτικό, 
αφορολόγητα, ειδικά και λοιπά 
αποθεματικά       1.487 0 -1.487 0 
Υπόλοιπα κατά την 31 Δεκεμβρίου 
2009 47.689 0 856 16.860 38.673 35.987 140.065 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. 
(Ποσά σε χιλιάδες €) 

Μετοχικό Κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο Αποθεματικό 
Ίδιων Μετοχών 

Τακτικό 
Αποθεματικό 

Λοιπά 
Αποθεματικά 

Κέρδη εις Νέον Σύνολο 

Υπόλοιπα κατά την 1 Ιανουαρίου 
2008 47.683 12.182 856 13.384 40.024 69.247 183.376 

Επίδραση Στα Κέρδη Εις Νέον από 
Αναμορφώσεις προηγούμενης χρήσης             0 

Μεταφορά στο Μετοχικό Κεφάλαιο             0 

Ενοποιούμενη εταιρεία με την μέθοδο 
της καθαρής θέσης             0 

Νέες ενοποιούμενες εταιρείες             0 

Αύξηση κεφαλαίου θυγατρικής             0 

Κέρδος χρήσεως           18.559 18.559 
Λοιπά συνολικά έσοδα / (έξοδα) μετά 
από φόρους        -418  -418 
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 
(κεφαλαιοποίηση Διαφοράς υπέρ το 
άρτιο)           0 

Καταθέσεις μετόχων             0 

Δικαιώματα Προαιρέσεως 6 23         29 
Μερίσματα σε μετόχους μητρικής / 
μειοψηφίας           -45.800 -45.800 
Φόρος από διανομή αφορολόγητων 
αποθεματικών             0 
Αναστροφή λογισθέντος φόρου από 
δήλωση φορολογίας εισοδήματος       1    29  30 
Διανομή κερδών σε τακτικό, 
αφορολόγητα, ειδικά και λοιπά 
αποθεματικά   -12.205   1.988   10.217 0 
Υπόλοιπα κατά την 31 Δεκεμβρίου 
2008 47.689 0 856 15.373 39.606 52.252 155.776 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣHΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 
  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 Σημ. 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008 

Λειτουργικές δραστηριότητες       

Κέρδη προ φόρων   104.450 145.502 14.519 28.649 

Πλέον / μείον προσαρμογές για:        

Αποσβέσεις 6 52.577 55.778 13.382 27.642 

Απομειώσεις ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων  0 0 0 0 

Προβλέψεις  5.162 17.069 4.850 13.793 

Συναλλαγματικές διαφορές   352 -25.946 0 0 

Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας  -10.653 -18.040 -15.165 -35.797 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα  27.898 32.182 16.626 16.154 

Πιστωτικοί Τόκοι και συναφή έσοδα  -24.744 -41.217 -3.546 -8.509 

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή 

που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες: 

 

      

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων  -19.246 4.398 -5.259 2.892 

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων  -74.015 -83.643 49.034 -38.011 

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)  9.315 30.578 -1.013 5.915 

Μείον:        

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα  21.819 20.116 10.431 10.282 

Καταβλημένοι φόροι  16.146 42.324 261 12.430 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)  33.131 54.221 62.736 -9.984 

Επενδυτικές δραστηριότητες        
(Απόκτηση) / Πώληση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών 

επενδύσεων 

13 

-35.886 -626 -5.010 -3.615 

Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων 11,12 -140.046 -141.745 -40.765 -20.870 

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών 

στοιχείων 

 

1.774 21.228 0 0 

Τόκοι εισπραχθέντες  17.168 28.947 3.546 8.509 

Μερίσματα εισπραχθέντα  521 0 15.564 35.597 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)  
-156.469 -92.196 -26.665 19.621 

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες        
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου  1.060 29 0 29 

Πληρωμές για μείωση μετοχικού κεφαλαίου  0 0 0 0 

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια  133.910 232.240 0 0 

Εξοφλήσεις δανείων  -30.074 -68.862 0 0 

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)  -5.366 -3.475 0 0 

Μερίσματα πληρωθέντα  -62.528 -101.263 -17.495 -45.280 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)  37.002 58.669 -17.495 -45.251 

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα  

και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) 

 

-86.336 20.694 18.576 -35.614 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσεως  305.447 284.753 22.004 57.618 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσεως 19 219.111 305.447 40.580 22.004 
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1. Γενικές Πληροφορίες 

 

Η ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. – ‘Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα και Υπηρεσίες Τυχερών Παιχνιδιών’, 

με τον διακριτικό τίτλο «ΙΝΤΡΑΛΟΤ» είναι μια επιχείρηση που ιδρύθηκε βάσει των νόμων της 

Ελληνικής Δημοκρατίας της οποίας οι μετοχές είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. 

Αναφορές στην  «ΙΝΤΡΑΛΟΤ»  ή «Εταιρεία» περιλαμβάνουν την ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. ενώ αναφορές στον 

«Όμιλο» περιλαμβάνουν την ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. και τις πλήρως ενοποιούμενες θυγατρικές της, εκτός αν 

τα περιεχόμενα υποδεικνύουν το αντίθετο. Η Εταιρεία ιδρύθηκε το 1992 και έχει την έδρα της στο 

Μαρούσι Αττικής.  

Η INTRALOT είναι μία από τις ηγέτιδες εταιρείες του κλάδου προμηθευτών συστημάτων και 

υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών. Με παρουσία σε 50 χώρες, η INTRALOT είναι  Εταιρεία των 5 

ηπείρων με περισσότερους από 4.500 εργαζομένους και έσοδα Ευρώ 904 εκατ. το 2009. Συνεπής 

στην ικανοποίηση των αναγκών και προσδοκιών των πελατών της, και διατηρώντας το ισχυρό 

πλεονέκτημα να ανταποκρίνεται στις τεχνολογικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες των χωρών όπου 

δραστηριοποιείται, η INTRALOT έχει κερδίσει τη διεθνή αναγνώριση στο κλάδο των τυχερών 

παιχνιδιών. 

 

2. Βάση προετοιμασίας των Οικονομικών Καταστάσεων  

  

Βάση προετοιμασίας Οικονομικών Καταστάσεων 

Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις  έχουν καταρτισθεί με βάση το ιστορικό κόστος εκτός από τα 

χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση τα οποία αποτιμώνται στην εύλογη αξία ή στην 

αξία κτήσεως αν  η διαφορά δεν είναι σημαντική και με την προϋπόθεση ότι η Εταιρεία και ο Όμιλος 

θα συνεχίσουν κανονικά την επιχειρηματική τους δράση. Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις 

παρατίθενται σε ευρώ και όλες οι αξίες στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη χιλιάδα (€000) εκτός 

αν αναφέρεται διαφορετικά.  

 

Έκθεση συμμόρφωσης 

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς (ΔΠΧΑ), περιλαμβανομένων των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΔΛΠ) και ερμηνειών που 

έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, 

όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2009. 

 

Οικονομικές Καταστάσεις 

Η ΙΝΤΡΑΛΟΤ  τηρεί τα λογιστικά της βιβλία και στοιχεία και ετοιμάζει τις οικονομικές της καταστάσεις 

σύμφωνα με τον Ελληνικό Εμπορικό Νόμο 2190/1920, το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και την 

ισχύουσα φορολογική νομοθεσία και συντάσσει τις οικονομικές της καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή 

Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ).  
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Οι ελληνικές θυγατρικές της ΙΝΤΡΑΛΟΤ  τηρούν τα λογιστικά τους βιβλία και στοιχεία και ετοιμάζουν τις 

οικονομικές τους καταστάσεις σύμφωνα με τον Ελληνικό Εμπορικό Νόμο 2190/1920, τα Διεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ), το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και την ισχύουσα φορολογική 

νομοθεσία. Οι ξένες θυγατρικές  της ΙΝΤΡΑΛΟΤ τηρούν τα λογιστικά τους στοιχεία και ετοιμάζουν 

οικονομικές καταστάσεις με βάση τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς των χωρών στις οποίες 

λειτουργούν. 

Για την προετοιμασία των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, οι οικονομικές καταστάσεις των 

θυγατρικών προσαρμόζονται σε σχέση με τις διατάξεις των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς (ΔΠΧΑ). 

 

Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις υφισταμένων προτύπων και διερμηνείες 

 

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

υποχρεωτικής εφαρμογής για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά την διάρκεια της παρούσας 

χρήσης ή μεταγενέστερα. Η εκτίμηση του Ομίλου σχετικά με την επίδραση από την εφαρμογή αυτών 

των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω. 

 

         Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για την χρήση 2009 

 

ΔΛΠ 1 (Αναθεωρημένο 2007) «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων»  

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1274/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Δεκεμβρίου 2008, L339- 18.12.2008)  

Εφαρμόζεται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2009. 

Το ΔΛΠ 1 έχει αναθεωρηθεί για να αναβαθμίσει τη χρησιμότητα των πληροφοριών που παρουσιάζονται 

στις οικονομικές καταστάσεις. Οι πιο σημαντικές αλλαγές είναι: α) η κατάσταση μεταβολών ιδίων 

κεφαλαίων να περιλαμβάνει μόνο συναλλαγές με μετόχους, β) η εισαγωγή μιας καινούργιας 

κατάστασης συνολικού εισοδήματος που συνδυάζει όλα τα στοιχεία εσόδων και εξόδων, τα οποία 

καταχωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων με τα «λοιπά εισοδήματα», και γ) επαναδιατυπώσεις 

στις οικονομικές καταστάσεις ή αναδρομικές εφαρμογές νέων λογιστικών αρχών και μεθόδων πρέπει να 

παρουσιάζονται από την αρχή της ενωρίτερης συγκριτικής περιόδου. Ο Κανονισμός συνοδεύεται από 

ένα προσάρτημα ανάλογων τροποποιήσεων περιορισμένης έκτασης σε αρκετά ΔΛΠ, ΔΠΧΑ, ΕΔΔΠΧΑ και 

ΜΕΔ που ισχύουν και αυτές για περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 1.1.2009. Ο Όμιλος έχει 

αποφασίσει να παρουσιάζει μία κατάσταση. Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί  με βάση τις 

απαιτήσεις του αναθεωρημένου προτύπου. 

 

ΔΛΠ 23 «Κόστος Δανεισμού» (αναθεωρημένο το 2007)  

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1260/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Δεκεμβρίου 2008, L338- 17.12.2008) 

Εφαρμόζεται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2009. 

Το πρότυπο αντικαθιστά την προηγούμενη έκδοση του ΔΛΠ 23. Η βασική διαφορά σε σχέση με την 

προηγούμενη έκδοση αφορά στην κατάργηση της επιλογής καταχώρισης ως εξόδου του κόστους 

δανεισμού που σχετίζεται με περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού, τα οποία απαιτείται ένα σημαντικό 

χρονικό διάστημα προκειμένου να μπορέσουν να λειτουργήσουν ή να πωληθούν. Επίσης έγιναν 
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ορισμένες τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 1, ΔΛΠ 1, ΔΛΠ 7, ΔΛΠ 11, ΔΛΠ 16,  ΔΛΠ 38 και ΕΔΔΠΧΑ 1 που 

ισχύουν από την ή μετά την 1.1.2009. Το αναθεωρημένο πρότυπο δεν έχει επίδραση στις παρούσες 

οικονομικές καταστάσεις και δεν θα γίνει αναπροσαρμογή για το κόστος δανεισμού που είχε 

καταχωρηθεί στην κατάσταση συνολικών εσόδων πριν την 1η Ιανουαρίου 2009, ημερομηνία πρώτης 

εφαρμογής του. 

 

 

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

ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων» - Χρηματοπιστωτικά 

Μέσα διαθέσιμα από τον κάτοχο   

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 53/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Ιανουαρίου 2009, L 17- 22.1.2009) 

Εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2009.  

Η τροποποίηση στο ΔΛΠ 32 απαιτεί ορισμένα χρηματοοικονομικά μέσα διαθέσιμα από τον κάτοχο και 

υποχρεώσεις που προκύπτουν κατά την ρευστοποίηση, να καταταχθούν ως Ίδια Κεφάλαια εάν 

πληρούνται συγκεκριμένα κριτήρια. Η τροποποίηση στο ΔΛΠ 1 απαιτεί γνωστοποίηση συγκεκριμένων 

πληροφοριών αναφορικά με τα μέσα αυτά που κατατάσσονται ως Ίδια Κεφάλαια. Επίσης έγιναν μερικές 

τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 7, ΔΛΠ 39 και ΕΔΔΠΧΑ 2 που ισχύουν για περιόδους που αρχίζουν την ή μετά 

την 1.1.2009. Επειδή  ο Όμιλος δεν κατέχει  τέτοια μέσα, οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις 

οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου.  

 

ΔΠΧΑ 2 (Τροποποίηση) «Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών» – 

Προϋποθέσεις Κατοχύρωσης και Ακυρώσεις  

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1261/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Δεκεμβρίου 2008, L338- 17.12.2008) 

 Εφαρμόζεται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2009. 

Η τροποποίηση διευκρινίζει τον ορισμό των «προϋποθέσεων της κατοχύρωσης», με την εισαγωγή του 

όρου «προϋποθέσεις μη κατοχύρωσης» για όρους που δεν αποτελούν όρους υπηρεσίας ή όρους 

απόδοσης. Επίσης, διευκρινίζεται ότι όλες οι ακυρώσεις είτε προέρχονται από την ίδια την οντότητα είτε 

από τα συμβαλλόμενα μέρη, πρέπει να έχουν την ίδια λογιστική αντιμετώπιση. Η τροποποίηση δεν έχει 

επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. 

 

ΔΠΧΑ 8 «Κλάδοι Δραστηριοτήτων»   

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1358/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Νοεμβρίου 2007, L304- 22.11.2007) 

Εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2009. 

Το πρότυπο αυτό αντικαθιστά το ΔΛΠ 14, σύμφωνα με το οποίο οι τομείς αναγνωρίζονταν και 

παρουσιάζονταν με βάση μια ανάλυση απόδοσης και κινδύνου. Σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 8 οι τομείς 

αποτελούν συστατικά μιας οικονομικής οντότητας που εξετάζονται τακτικά από τον Διευθύνοντα 

Σύμβουλο / Διοικητικό Συμβούλιο της οικονομικής οντότητας και παρουσιάζονται στις οικονομικές 

καταστάσεις με βάση αυτήν την εσωτερική κατηγοριοποίηση. Η τροποποίηση δεν έχει επίδραση στον 

αριθμό των τομέων που παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις αφού ο  Όμιλος κατέληξε  στο 

συμπέρασμα ότι δεν απαιτούνται τροποποιήσεις στους προηγούμενα προσδιορισθέντες λειτουργικούς 

τομείς. 
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ΔΠΧΑ 1 (Τροποποίηση) «Πρώτη υιοθέτηση των ΔΠΧΑ» και  

ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ενοποιημένες και Ιδιαίτερες Οικονομικές Καταστάσεις»  

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 69/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Ιανουαρίου 2009, L 21- 24.1.2009)  

Εφαρμόζονται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2009. 

Η τροποποίηση του ΔΠΧΑ 1 επιτρέπει στις οικονομικές οντότητες που εφαρμόζουν για πρώτη φορά τα 

ΔΠΧΑ να χρησιμοποιούν ως τεκμαιρόμενο κόστος είτε την εύλογη αξία είτε την λογιστική αξία με βάση 

τις προηγούμενες λογιστικές πρακτικές για την αποτίμηση του αρχικού κόστους των επενδύσεων σε 

θυγατρικές επιχειρήσεις, σε από κοινού ελεγχόμενες οικονομικές οντότητες και σε συγγενείς 

επιχειρήσεις. Επίσης, η τροποποίηση καταργεί τον ορισμό της μεθόδου κόστους από το ΔΛΠ 27 και το 

αντικαθιστά με την απαίτηση τα μερίσματα να παρουσιάζονται ως εισόδημα στις ιδιαίτερες οικονομικές 

καταστάσεις του επενδυτή. Επίσης έγιναν περιορισμένες τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 18, ΔΛΠ 21 και ΔΛΠ 

36 που εφαρμόζονται και αυτές για περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 1.1.2009. Επειδή η μητρική 

εταιρεία και όλες οι θυγατρικές της έχουν ήδη μεταβεί στα ΔΠΧΑ, η τροποποίηση αυτή δεν θα έχει 

επίδραση  στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. 

 

ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση)  Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις  

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1165/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Νοεμβρίου 2009, L314 – 1.12.2009) 

Εφαρμόζονται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2009. 

Η τροποποίηση αυτή απαιτεί επιπλέον γνωστοποιήσεις σχετικά με την επιμέτρηση της εύλογης αξίας και 

τον κίνδυνο ρευστότητας. Σύμφωνα με αυτή την τροποποίηση απαιτείται η γνωστοποίηση των 

επιμετρήσεων ευλόγων αξιών βάσει των πηγών δεδομένων, χρησιμοποιώντας μια ιεραρχία τριών 

επιπέδων για όλα τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία επιμετρώνται σε εύλογες αξίες. Επιπλέον, απαιτείται 

συμφωνία μεταξύ του αρχικού και τελικού υπολοίπου για την επιμέτρηση της εύλογης αξίας των 

στοιχείων του επιπέδου 3, όπως επίσης και σημαντικές μεταφορές μεταξύ των επιπέδων επιμέτρησης 

της εύλογης αξίας. Με την τροποποίηση αυτή διευκρινίζονται επίσης οι απαιτήσεις για τις 

γνωστοποιήσεις του κίνδυνου ρευστότητας αναφορικά με τις συναλλαγές παραγώγων καθώς και 

περιουσιακών στοιχείων που χρησιμοποιούνται για διαχείριση ρευστότητας. Η τροποποίηση δεν έχει 

επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2009. 

 

 

ΕΔΔΠΧΑ 13 – Προγράμματα Πιστότητας Πελατών  

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1262/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Δεκεμβρίου 2008, L338- 17.12.2008) 

Εφαρμόζεται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2008. 

Η διερμηνεία αποσαφηνίζει τον χειρισμό που πρέπει να υιοθετήσουν οι εταιρείες που χορηγούν κάποιας 

μορφής επιβράβευση πιστότητας, όπως «πόντους» ή «ταξιδιωτικά μίλια», σε πελάτες που αγοράζουν 

αγαθά ή υπηρεσίες. Η διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή  στον Όμιλο. 
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ΔΕΕΧΑ 15 – Συμφωνίες για την κατασκευή ακίνητης περιουσίας  

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 636/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2009, L191 – 23.07.2009) 

Εφαρμόζονται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2009. 

Η διερμηνεία αναφέρεται στους υφιστάμενους διαφορετικούς λογιστικούς χειρισμούς για τις πωλήσεις 

ακίνητης περιουσίας. Μερικές οικονομικές οντότητες αναγνωρίζουν το έσοδο σύμφωνα με το ΔΛΠ 18 

(δηλ. όταν μεταφέρονται οι κίνδυνοι και τα οφέλη κυριότητας της ακίνητης περιουσίας) και άλλες 

αναγνωρίζουν το έσοδο ανάλογα με το στάδιο ολοκλήρωσης της ακίνητης περιουσίας σύμφωνα με το 

ΔΛΠ 11. Η διερμηνεία διασαφηνίζει ποιο πρότυπο πρέπει να εφαρμοστεί σε κάθε περίπτωση. Η 

διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο. 

 

ΔΕΕΧΑ 16 - Αντισταθμίσεις μιας καθαρής επένδυσης σε εκμετάλλευση στο εξωτερικό  

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 460/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Ιουνίου 2009, L139 – 05.06.2009) 

Εφαρμόζεται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Οκτωβρίου 2008. 

Η διερμηνεία έχει εφαρμογή σε μία οικονομική οντότητα που αντισταθμίζει τον κίνδυνο ξένου 

νομίσματος που προκύπτει από καθαρή επένδυση της σε εκμετάλλευση στο εξωτερικό και πληρεί τους 

όρους για λογιστική αντιστάθμισης σύμφωνα με το ΔΛΠ 39. Η διερμηνεία παρέχει οδηγίες σχετικά με 

τον τρόπο με τον οποίο μία οικονομική οντότητα πρέπει να καθορίσει τα ποσά που αναταξινομούνται 

από τα ίδια κεφάλαια στην κατάσταση συνολικών εσόδων τόσο για το μέσο αντιστάθμισης όσο και για 

το αντισταθμιζόμενο στοιχείο. Η διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο. 

 

ΔΕΕΧΑ 18- «Μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων από πελάτες»  

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1164/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Νοεμβρίου 2009, L314 – 1.12.2009) 

Εφαρμόζεται σε μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων που ελήφθησαν την ή μετά την 1η Ιουλίου 

2009. 

Η διερμηνεία διευκρινίζει τις απαιτήσεις των ΔΠΧΑ για τις συμφωνίες στις οποίες η οικονομική οντότητα 

λαμβάνει από έναν πελάτη ένα ενσώματο περιουσιακό στοιχείο, το οποίο πρέπει στη συνέχεια να 

χρησιμοποιήσει για να παρέχει στον πελάτη τη συνεχή πρόσβαση σε αγαθά ή σε υπηρεσίες. Σε 

ορισμένες περιπτώσεις, η οικονομική οντότητα λαμβάνει μετρητά από έναν πελάτη που πρέπει να 

χρησιμοποιηθούν μόνο για την απόκτηση, την κατασκευή του ενσώματου περιουσιακού στοιχείου. Η 

διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο. 

 

 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά μετά την 31 Δεκεμβρίου 2009 

 

ΔΠΧΑ 3 (Αναθεωρημένο) «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» και  

ΔΛΠ 27 (Τροποποιημένο) «Ενοποιημένες και Ιδιαίτερες Οικονομικές Καταστάσεις»  

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 495/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Ιουνίου 2009 &  

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 494/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Ιουνίου 2009, L149 – 12.06.2009) 

Εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2009. 

Το αναθεωρημένο ΔΠΧΑ 3 εισάγει μια σειρά αλλαγών στο λογιστικό χειρισμό συνενώσεων 

επιχειρήσεων οι οποίες θα επηρεάσουν το ποσό της αναγνωρισθείσας υπεραξίας, τα αποτελέσματα της 
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αναφερόμενης περιόδου στην οποία πραγματοποιείται η απόκτηση επιχειρήσεων και τα μελλοντικά 

αποτελέσματα. Αυτές οι αλλαγές περιλαμβάνουν την εξοδοποίηση δαπανών που σχετίζονται με την 

απόκτηση και την αναγνώριση μεταγενέστερων μεταβολών στην εύλογη αξία του ενδεχόμενου 

τιμήματος (“contingent consideration”) στην κατάσταση συνολικών εσόδων. Το τροποποιημένο ΔΛΠ 27 

απαιτεί συναλλαγές που οδηγούν σε αλλαγές ποσοστών συμμετοχής σε θυγατρική να καταχωρούνται 

στην καθαρή θέση. Επιπλέον, το τροποποιημένο πρότυπο μεταβάλλει το λογιστικό χειρισμό για τις 

ζημίες που πραγματοποιούνται από θυγατρική εταιρεία καθώς και της απώλειας του ελέγχου 

θυγατρικής. Όλες οι αλλαγές των ανωτέρω προτύπων εφαρμόζονται μεταγενέστερα από την 

ημερομηνία εφαρμογής τους και θα επηρεάσουν μελλοντικές αποκτήσεις και συναλλαγές με μετόχους 

μειοψηφίας. Ο Όμιλος θα εφαρμόσει αυτές τις αλλαγές από την ημέρα που τίθενται σε εφαρμογή για 

τις νέες αποκτήσεις επιχειρήσεων. 

 

ΔΛΠ 24 (Τροποποίηση) «Γνωστοποιήσεις συνδεομένων μερών»  

Εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2011. 

Η παρούσα τροποποίηση επιχειρεί να μειώσει τις γνωστοποιήσεις των συναλλαγών ανάμεσα σε 

συνδεόμενα μέρη δημοσίου (government -related entities) και να αποσαφηνίσει την έννοια του 

συνδεόμενου μέρους. Συγκεκριμένα, καταργείται η υποχρέωση των συνδεόμενων μερών δημοσίου να 

γνωστοποιήσουν τις λεπτομέρειες όλων των συναλλαγών με το δημόσιο και με άλλα συνδεόμενα μέρη 

δημοσίου, αποσαφηνίζει και απλοποιεί τον ορισμό του συνδεόμενου μέρους και επιβάλλει την 

γνωστοποίηση όχι μόνο των σχέσεων, των συναλλαγών και των υπολοίπων ανάμεσα στα συνδεόμενα 

μέρη αλλά και των δεσμεύσεων τόσο στις ατομικές όσο και στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. 

Η τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Όμιλος θα εφαρμόσει 

αυτές τις αλλαγές από την ημέρα που τίθενται σε εφαρμογή. 

 

ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα»  

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

Το ΔΠΧΑ 9 αποτελεί το πρώτο μέρος της πρώτης φάσης στο έργο του ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών 

Λογιστικών Προτύπων) για την αντικατάσταση του ΔΛΠ 39. Το ΣΔΛΠ σκοπεύει να επεκτείνει το ΔΠΧΑ 9 

κατά τη διάρκεια του 2010 έτσι ώστε να προστεθούν νέες απαιτήσεις για την ταξινόμηση και την 

επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, την αποαναγνώριση των χρηματοοικονομικών 

μέσων, την απομείωση της αξίας, και τη λογιστική αντιστάθμισης. Σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9, όλα τα 

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία επιμετρώνται αρχικά στην εύλογη αξία τους συν, στην 

περίπτωση ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου που δεν είναι στην εύλογη αξία μέσω των 

αποτελεσμάτων, συγκεκριμένα κόστη συναλλαγών. Η μεταγενέστερη επιμέτρηση των 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων γίνεται είτε στο αποσβεσμένο κόστος είτε στην εύλογη 

αξία και εξαρτάται από το επιχειρηματικό μοντέλο της οικονομικής οντότητας σχετικά με τη διαχείριση 

των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και των συμβατικών ταμειακών ροών του 

χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου. Το ΔΠΧΑ 9 απαγορεύει επαναταξινομήσεις, εκτός από 

σπάνιες περιπτώσεις που το επιχειρηματικό μοντέλο της οικονομικής οντότητας αλλάξει, και στην 

προκειμένη περίπτωση η οικονομική οντότητα απαιτείται να επαναταξινομήσει μελλοντικά τα 

επηρεαζόμενα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. Σύμφωνα με τις αρχές του ΔΠΧΑ 9, όλες οι 



ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.                                                                                      

                                   
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 
 

37 
 

επενδύσεις σε συμμετοχικούς τίτλους πρέπει να επιμετρώνται σε εύλογη αξία. Εντούτοις, η διοίκηση 

έχει την επιλογή να παρουσιάζει στα λοιπά συνολικά έσοδα τα πραγματοποιηθέντα και μη 

πραγματοποιηθέντα κέρδη και ζημιές εύλογης αξίας συμμετοχικών τίτλων που δεν κατέχονται προς 

εμπορική εκμετάλλευση. Αυτός ο προσδιορισμός γίνεται κατά την αρχική αναγνώριση για κάθε ένα 

χρηματοοικονομικό μέσο ξεχωριστά και δεν μπορεί να αλλάξει. Τα κέρδη και οι ζημιές εύλογης αξίας 

δεν μεταφέρονται στην κατάσταση συνολικών εσόδων μεταγενέστερα, ενώ τα έσοδα από μερίσματα θα 

συνεχίσουν να αναγνωρίζονται στην κατάσταση συνολικών εσόδων. Το ΔΠΧΑ 9 καταργεί την εξαίρεση 

της επιμέτρησης σε κόστος για τις μη εισηγμένες μετοχές και τα παράγωγα σε μη εισηγμένες μετοχές, 

αλλά παρέχει καθοδήγηση για το πότε το κόστος μπορεί να είναι αντιπροσωπευτική εκτίμηση της 

εύλογης αξίας. Ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 9 στις 

οικονομικές του καταστάσεις. Το ΔΠΧΑ 9 δεν μπορεί να εφαρμοστεί νωρίτερα από τον Όμιλο διότι δεν 

έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο όταν υιοθετηθεί, ο Όμιλος θα αποφασίσει εάν θα 

εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 9 νωρίτερα από την 1 Ιανουαρίου 2013. 

 

 

 

ΔΠΧΑ 2 (Τροποποίηση) «Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών»  

Εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2010. 

Σκοπός της τροποποίησης είναι να αποσαφηνίσει το πεδίο εφαρμογής του ΔΠΧΑ 2 και το λογιστικό 

χειρισμό για τις αμοιβές που εξαρτώνται από την αξία της μετοχής και διακανονίζονται τοις μετρητοίς 

στις ενοποιημένες ή ατομικές οικονομικές καταστάσεις της οικονομικής οντότητας που λαμβάνει αγαθά 

ή υπηρεσίες, όταν η οικονομική οντότητα δεν έχει καμία υποχρέωση να εξοφλήσει τις αμοιβές που 

εξαρτώνται από την αξία των μετοχών. Η τροποποίηση αυτή δεν αναμένεται να επηρεάσει τις 

οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

 

ΔΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση»  

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1293/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Δεκεμβρίου 2009, L347 – 

24.12.2009) 

Εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Φεβρουαρίου 2010. 

Η τροποποίηση αυτή αναφέρεται στην έκδοση δικαιωμάτων προαίρεσης έναντι ενός καθορισμένου 

ποσού σε ξένο νόμισμα, τα οποία δικαιώματα αντιμετωπίζονταν από το υφιστάμενο πρότυπο ως 

παράγωγα. Βάσει της τροποποίησης αυτής, σε περίπτωση που τα δικαιώματα αυτά εκδίδονται 

αναλογικά στους μετόχους μιας εταιρείας, οι οποίοι κατέχουν ίδιας κατηγορίας συμμετοχικούς τίτλους 

της εταιρείας, για ένα καθορισμένο ποσό σε ξένο νόμισμα, θα πρέπει να ταξινομούνται ως στοιχεία της 

καθαρής θέσης ανεξάρτητα από το νόμισμα στο οποίο έχει οριστεί η τιμή εξάσκησης του δικαιώματος. 

Ο Όμιλος δεν αναμένει ότι αυτή η τροποποίηση θα έχει επίδραση στις οικονομικές του καταστάσεις 

εφόσον δεν έχει συνάψει τέτοιου είδους συναλλαγές. 
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ΔΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση» 

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 839/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Σεπτεμβρίου 2009, L244 – 

16.09.2009) 

Εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2009.  

Η παρούσα τροποποίηση αποσαφηνίζει τον τρόπο με τον οποίο θα έπρεπε να εφαρμόζονται, σε 

συγκεκριμένες περιπτώσεις, οι αρχές που καθορίζουν κατά πόσο ένας αντισταθμιζόμενος κίνδυνος ή 

τμήμα των ταμειακών ροών εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της λογιστικής αντιστάθμισης. Η παραπάνω 

τροποποίηση δεν θα έχει καμία επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. 

 

ΔΠΧΑ 1 (Τροποποίηση) «Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής 

αναφοράς» 

Εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2010. 

Η παρούσα τροποποίηση παρέχει επιπρόσθετες επεξηγήσεις για τις εταιρείες που εφαρμόζουν για 

πρώτη φορά τα ΔΠΧΑ αναφορικά με την χρήση του τεκμαιρόμενου κόστους στα περιουσιακά στοιχεία 

πετρελαίου και αερίου, τον καθορισμό για το κατά πόσο κάποια συμφωνία εμπεριέχει μίσθωση και τις 

υποχρεώσεις παροπλισμού οι οποίες περιλαμβάνονται στο κόστος των ενσώματων παγίων. Η 

συγκεκριμένη τροποποίηση δεν θα έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου καθώς η 

μητρική εταιρία και όλες οι θυγατρικές της έχουν ήδη μεταβεί στα ΔΠΧΑ.  Η τροποποίηση αυτή δεν έχει 

ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

ΕΔΔΠΧΑ 14 (Τροποποίηση) «Όρια Περιουσιακών Στοιχείων Καθορισμένων Παροχών, 

Ελάχιστο Απαιτούμενο Σχηματισμένο κεφάλαιο και η αλληλεπίδρασή τους»  

Εφαρμόζεται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2011. 

Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται σε περιορισμένες περιπτώσεις: όταν η οικονομική οντότητα υπόκειται 

σε ελάχιστο απαιτούμενο σχηματισμένο κεφάλαιο και προβαίνει σε πρόωρη καταβολή των εισφορών 

για κάλυψη αυτών των απαιτήσεων. Οι τροποποιήσεις αυτές επιτρέπουν σε μία τέτοια οικονομική 

οντότητα να αντιμετωπίσει το όφελος από μια τέτοια πρόωρη πληρωμή ως περιουσιακό στοιχείο Η 

παραπάνω τροποποίηση δεν θα έχει καμία επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. Η 

τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

 

ΕΔΔΠΧΑ 17- Διανομή μη χρηματικών περιουσιακών στοιχείων στους μετόχους» 

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1142/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26ης Νοεμβρίου 2009, L312 - 27.11.2009) 

Εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2009. 

Η διερμηνεία παρέχει καθοδήγηση στον λογιστικό χειρισμό των ακόλουθων μη αμοιβαίων (non-

reciprocal) διανομών στοιχείων ενεργητικού από την οικονομική οντότητα στους μετόχους που 

ενεργούν υπό την ιδιότητά τους ως μέτοχοι : α) διανομές μη χρηματικών στοιχείων ενεργητικού και β) 

διανομές που δίνουν στους μετόχους την επιλογή απολαβής είτε μη χρηματικών στοιχείων ενεργητικού 

είτε μετρητών. Η διερμηνεία δεν αναμένεται να επιδράσει στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου.  
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ΕΔΔΠΧΑ 19 «Διαγραφή Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων με συμμετοχικούς τίτλους»  

Εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2010. 

Η Διερμηνεία 19 αναφέρεται στο λογιστικό χειρισμό από την οικονομική οντότητα που εκδίδει 

συμμετοχικούς τίτλους σε έναν πιστωτή, προκειμένου να διακανονιστεί, ολόκληρη ή εν μέρει, μια 

χρηματοοικονομική υποχρέωση. Η παραπάνω τροποποίηση δεν θα έχει καμία επίπτωση στις 

οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τμήμα του προγράμματος ετήσιων 

βελτιώσεων του ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) 

 

Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται στα ΔΠΧΑ ως 

επακόλουθο των αποτελεσμάτων του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων του ΣΔΛΠ που δημοσιεύτηκε 

τον Ιούλιο 2009. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  Οι 

παρακάτω τροποποιήσεις, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, ισχύουν για τις ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2010. Επίσης, εφόσον δεν αναφέρεται 

διαφορετικά, δεν θα έχουν καμία επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. 

 

ΔΠΧΑ 2 «Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών»  

Εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2009. 

Η τροποποίηση επιβεβαιώνει ότι οι εισφορές μιας επιχείρησης για τη σύσταση μίας κοινοπραξίας και οι 

συναλλαγές κοινού ελέγχου εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του ΔΠΧΑ 2.  

 

ΔΠΧΑ 5 «Mη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται προς Πώληση και 

Διακοπείσες Δραστηριότητες»  

Η τροποποίηση αποσαφηνίζει γνωστοποιήσεις που απαιτούνται όσον αφορά τα μη κυκλοφορούντα 

περιουσιακά στοιχεία που κατατάσσονται ως κατεχόμενα προς πώληση ή τις διακοπείσες 

δραστηριότητες.  

 

ΔΠΧΑ 8 «Κλάδοι Δραστηριοτήτων» 

Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις όσον αφορά την γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά με τα 

περιουσιακά στοιχεία του τομέα.  

 

ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» 

Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις ότι ο πιθανός διακανονισμός μιας υποχρέωσης με την έκδοση 

συμμετοχικών τίτλων δεν έχει σχέση με την κατάταξή της ως κυκλοφορούν ή μη κυκλοφορούν 

στοιχείο.  
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ΔΛΠ 7 «Καταστάσεις Ταμειακών Ροών» 

Η τροποποίηση απαιτεί ότι μόνο οι δαπάνες που καταλήγουν σε ένα αναγνωρισμένο περιουσιακό 

στοιχείο στην κατάσταση της οικονομικής θέσης μπορούν να κατατάσσονται ως επενδυτικές 

δραστηριότητες.  

 

ΔΛΠ 17 «Μισθώσεις» 

Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις ως προς την κατάταξη των μισθώσεων γηπέδων και κτιρίων ως 

χρηματοδοτικές ή λειτουργικές μισθώσεις.  

 

ΔΛΠ 18 «Έσοδα» 

Η τροποποίηση παρέχει πρόσθετη καθοδήγηση σχετικά με τον καθορισμό ως προς το αν η οικονομική 

οντότητα ενεργεί ως πρακτορευόμενος / εντολέας ή πράκτορας.  

 

ΔΛΠ 36 «Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η μεγαλύτερη μονάδα δημιουργίας ταμειακών ροών στην οποία πρέπει 

να επιμεριστεί η υπεραξία για τους σκοπούς του ελέγχου απομείωσης είναι ένας λειτουργικός τομέας 

όπως ορίζεται από την παράγραφο 5 του ΔΠΧΑ 8 (δηλαδή πριν από τη συγκέντρωση / άθροιση των 

τομέων).   

 

ΔΛΠ 38 «Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία» 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν (α) τις απαιτήσεις σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 3 (αναθεωρημένο) όσον 

αφορά το λογιστικό χειρισμό των άϋλων περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν σε μία συνένωση 

επιχειρήσεων και (β) την περιγραφή των μεθόδων αποτίμησης που χρησιμοποιούνται ευρέως από τις 

οικονομικές οντότητες κατά την επιμέτρηση της εύλογης αξίας των άϋλων περιουσιακών στοιχείων που 

αποκτήθηκαν σε μία συνένωση επιχειρήσεων και δεν διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές.  

 

ΔΛΠ 39 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση» 

Οι τροποποιήσεις αφορούν (α) διευκρινίσεις σχετικά με την αντιμετώπιση των κυρώσεων / προστίμων 

από προπληρωμή δανείων ως παράγωγα στενά συνδεδεμένα με το κύριο συμβόλαιο, (β) το πεδίο 

απαλλαγής για τις συμβάσεις συνένωσης επιχειρήσεων και (γ) διευκρινίσεις ότι τα κέρδη ή ζημιές από 

αντιστάθμιση ταμειακών ροών μιας προσδοκώμενης συναλλαγής πρέπει να επαναταξινομηθούν από τα 

ίδια κεφάλαια στην κατάσταση συνολικών εσόδων στην περίοδο κατά την οποία η αντισταθμιζόμενη 

προσδοκώμενη ταμειακή ροή επηρεάζει την κατάσταση συνολικών εσόδων.  

 

ΕΔΔΠΧΑ 9 «Επανεκτίμηση των Ενσωματωμένων Παραγώγων»  

Εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2009. 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η ΕΔΔΠΧΑ 9 δεν ισχύει σε πιθανή επανεκτίμηση, κατά την ημερομηνία 

της απόκτησης, των ενσωματωμένων παραγώγων σε συμβόλαια που αποκτήθηκαν σε μία συνένωση 

επιχειρήσεων που αφορά οικονομικές οντότητες που τελούν υπό κοινό έλεγχο.  
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ΕΔΔΠΧΑ 16 «Αντισταθμίσεις μιας Καθαρής Επένδυσης σε Εκμετάλλευση στο Εξωτερικό»  

Εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2009. 

Η τροποποίηση αναφέρει ότι, σε αντιστάθμιση μιας καθαρής επένδυσης σε εκμετάλλευση στο 

εξωτερικό, κατάλληλα μέσα αντιστάθμισης μπορεί να κατέχονται από οποιαδήποτε οικονομική οντότητα 

εντός του ομίλου, συμπεριλαμβανομένης της ιδίας εκμετάλλευσης στο εξωτερικό, εφόσον πληρούνται 

ορισμένες προϋποθέσεις.  

 

3.  Σημαντικές λογιστικές αρχές  

Βάση ενοποίησης 

Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις της ΙΝΤΡΑΛΟΤ 

Α.Ε. και των θυγατρικών της την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Οι οικονομικές καταστάσεις των 

θυγατρικών καταρτίζονται για το ίδιο έτος αναφοράς όπως της μητρικής εταιρίας, εφαρμόζοντας τις 

ίδιες λογιστικές αρχές.  

Έγιναν αναπροσαρμογές για την εναρμόνιση τυχόν διαφορετικών λογιστικών αρχών όπου υπήρχαν.  

Όλα τα ενδοεταιρικά υπόλοιπα και συναλλαγές, περιλαμβανομένων και μη πραγματοποιηθέντων 

κερδών, που προκύπτουν από τις ενδοεταιρικές συναλλαγές, έχουν πλήρως απαλειφθεί. Μη 

πραγματοποιηθείσες ζημίες απαλείφονται εκτός και αν οι σχετικές δαπάνες δεν μπορούν να 

ανακτηθούν. Οι θυγατρικές ενοποιήθηκαν από την ημερομηνία όπου ο έλεγχος περιήλθε στον Όμιλο, 

και έπαυσαν να ενοποιούνται από την ημερομηνία που ο Όμιλος έπαψε να έχει τον έλεγχο. Όπου ο 

Όμιλος χάνει τον έλεγχο μίας θυγατρικής, οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν 

τα αποτελέσματα για το μέρος της χρήσης κατά τη διάρκεια της οποίας ο Όμιλος είχε τον έλεγχο. 

 

Μετατροπή ξένου νομίσματος  

Το λειτουργικό νόμισμα και το νόμισμα παρουσίασης της ΙΝΤΡΑΛΟΤ και των θυγατρικών της που 

είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα είναι το ευρώ (€). Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα αρχικά 

καταχωρούνται σε ευρώ με βάση την ισοτιμία του λειτουργικού νομίσματος που ισχύει την 

ημερομηνία της συναλλαγής. Χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού 

εκπεφρασμένα σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με την ισοτιμία που ισχύει 

κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Όλες οι προκύπτουσες διαφορές μεταφέρονται στην 

ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, εκτός από αυτές που προκύπτουν από 

χρηματοδοτήσεις εκπεφρασμένες σε ξένο νόμισμα που παρέχουν αντιστάθμιση σε συμμετοχή σε 

αλλοδαπή οντότητα. Αυτές μεταφέρονται απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια έως την ημερομηνία πώλησης 

της συμμετοχής, οπότε και θα αναγνωρισθούν στην ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων της 

χρήσης. Οι φορολογικές επιπτώσεις επί των συναλλαγματικών διαφορών αυτών των 

χρηματοδοτήσεων απεικονίζονται και αυτές στα Ίδια Κεφάλαια. Μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά 

στοιχεία αποτιμημένα σε ιστορικό κόστος και εκπεφρασμένα σε ξένο νόμισμα, μετατρέπονται 

χρησιμοποιώντας την ισοτιμία των ξένων νομισμάτων που ίσχυαν την ημερομηνία της αρχικής τους 

καταχώρησης. Μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμημένα σε εύλογες αξίες και 

εκπεφρασμένα σε ξένο νόμισμα, μετατρέπονται χρησιμοποιώντας την ισοτιμία των ξένων νομισμάτων 

που ίσχυαν την ημερομηνία αποτίμησής τους σε εύλογες αξίες.   
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Το λειτουργικό νόμισμα των θυγατρικών εξωτερικού είναι το νόμισμα της χώρας στην οποία η κάθε 

θυγατρική είναι εγκατεστημένη και δραστηριοποιείται. Κατά την ημερομηνία ισολογισμού, το 

ενεργητικό και παθητικό αυτών των θυγατρικών του εξωτερικού μετατρέπονται στο νόμισμα 

παρουσίασης της ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. με την συναλλαγματική ισοτιμία που ισχύει την ημερομηνία αυτή, 

και οι καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσης μετατρέπονται με τον μέσο σταθμικό όρο των 

συναλλαγματικών ισοτιμιών κατά τη διάρκεια της χρήσης. Οι προκύπτουσες συναλλαγματικές 

διαφορές μεταφέρονται απευθείας σε ιδιαίτερο κονδύλι στα Ίδια Κεφάλαια. Κατά την πώληση μίας 

θυγατρικής εξωτερικού το σωρευμένο αναβαλλόμενο ποσό που καταχωρήθηκε στα Ίδια Κεφάλαια 

για την συγκεκριμένη οντότητα, θα μεταφερθεί στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης.  

 

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:  

 

Κτίρια (ιδιόκτητα) 20 έως 30 έτη 

Εγκαταστάσεις κτιρίων σε ακίνητα τρίτων στη διάρκεια της συμβάσεως μισθώσεως και 

όχι λιγότερο από 5% ετησίως 

Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 5 έως 15 έτη 

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 20% έως 30% ετησίως 

Ίδια μεταφορικά μέσα- επιβατηγά 7 έτη ή 15% ετησίως 

Ίδια μεταφορικά μέσα- φορτηγά κλπ 5 έτη ή 20% ετησίως 

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 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.  
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Στην περίπτωση εκμίσθωσης με λειτουργική μίσθωση εξοπλισμού και λογισμικού τα πάγια αυτά 

απεικονίζονται στον ισολογισμό του Ομίλου στο κόστος κτήσης τους και αποσβένονται ισόποσα στη 

μικρότερη περίοδο μεταξύ της ωφέλιμης ζωής και της διάρκειας των σχετικών συμβάσεων. Σε 

περιπτώσεις όπου ανανεώνονται οι σχετικές συμβάσεις η υπολειπόμενη αξία των παγίων αποσβένεται 

στη διάρκεια της ανανεωμένης σύμβασης.  

 

 

Κόστος δανεισμού 

Το κόστος δανεισμού αναγνωρίζεται ως δαπάνη όταν δημιουργείται. 

 

Υπεραξία 

Η υπεραξία κατά την εξαγορά επιχείρησης αποτιμάται αρχικά στο κόστος το οποίο συνιστάται στο 

υπερβάλλον μεταξύ του κόστους της εξαγοράς και της συμμετοχής του αγοραστή στην καθαρή 

εύλογη αξία των αναγνωρίσιμων άυλων  περιουσιακών στοιχείων, του ενεργητικού και του 

παθητικού και των ενδεχόμενων υποχρεώσεων του εξαγοραζόμενου. Τυχόν υπεραξία που προκύπτει 

κατά την απόκτηση μίας αλλοδαπής θυγατρικής και όλες οι αναπροσαρμογές λόγω των ευλόγων 

αξιών στα κονδύλια των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού που προκύπτουν κατά την απόκτηση, 

θεωρούνται ως ενεργητικό και παθητικό της αλλοδαπής θυγατρικής και αποτιμώνται 

χρησιμοποιώντας την ισοτιμία συναλλάγματος που ισχύει κατά την ημερομηνία ισολογισμού. 

Ο Όμιλος έχει κάνει χρήση της εξαίρεσης που παρέχει το ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη Εφαρμογή των ΔΠΧΑ» 

αναφορικά με τις συνενώσεις επιχειρήσεων που έγιναν πριν την ημερομηνία μετάβασης (1η 

Ιανουαρίου 2004). Για αυτές τις συνενώσεις δεν εφαρμόζει αναδρομικά το ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις 

Επιχειρήσεων», αλλά αποδέχεται τον τρόπο λογιστικοποίησης της συνένωσης που ακολουθήθηκε με 

βάση τα ΕΛΠ. Στις περιπτώσεις αυτές ο Όμιλος είχε με βάση τα ΕΛΠ παρουσιάσει τις υπεραξίες από 

συνενώσεις επιχειρήσεων αφαιρετικά των Ιδίων Κεφαλαίων και συνεπώς οι υπεραξίες αυτές δεν 

εμφανίζονται στον Ισολογισμό Μετάβασης στα ΔΠΧΑ και στις μελλοντικές οικονομικές καταστάσεις με 

βάση ΔΠΧΑ (σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 1). Οποιεσδήποτε προσαρμογές στα περιουσιακά στοιχεία και 

υποχρεώσεις των θυγατρικών αυτών κατά την ημερομηνία μετάβασης στα ΔΠΧΑ (1η Ιανουαρίου 

2004) για σκοπούς ΔΠΧΑ, επηρεάζουν τα κέρδη εις νέο.  

Ο Όμιλος βασιζόμενος στα προβλεπόμενα από τα ΕΛΠ, δεν είχε ενοποιήσει ορισμένες θυγατρικές που 

είχαν αποκτηθεί από συνενώσεις επιχειρήσεων πριν την ημερομηνία μετάβασης. Κατά την πρώτη 

εφαρμογή των ΔΠΧΑ και σύμφωνα με τις εξαιρέσεις του ΔΠΧΑ 1, ο Όμιλος προσάρμοσε τις 

οικονομικές καταστάσεις των θυγατρικών αυτών βάσει ΔΠΧΑ και υπολόγισε την «τεκμαρτή αξία» της 

υπεραξίας ως τη διαφορά, κατά την ημερομηνία μετάβασης, μεταξύ της αναλογίας της μητρικής στην 

αναπροσαρμοσμένη καθαρή θέση της θυγατρικής και του κόστους συμμετοχής στα βιβλία της 

μητρικής. Η προκύπτουσα υπεραξία στην τεκμαρτή της αξία καταχωρείται στον Ισολογισμό 

Μετάβασης και ελέγχεται για τυχόν απομείωση. 

Μετά την αρχική αναγνώριση, η υπεραξία αποτιμάται στο κόστος μείον τυχόν σωρευμένες ζημίες 

απομείωσης. Σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» η υπεραξία δεν αποσβένεται. Η 

υπεραξία επανεξετάζεται για απομείωση κάθε χρόνο ή συχνότερα αν προκύψουν γεγονότα ή αλλαγές 

σε συνθήκες που δείχνουν ότι η λογιστική αξία μπορεί να έχει μειωθεί.  
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Η απομείωση καθορίζεται με την εκτίμηση της ανακτήσιμης αξίας της μονάδας δημιουργίας 

ταμειακών ροών, με την οποία σχετίζεται η υπεραξία. Όταν η ανακτήσιμη αξία της μονάδας 

δημιουργίας ταμειακών ροών είναι μικρότερη από τη λογιστική της αξία, αναγνωρίζεται ζημία 

απομείωσης. Όταν η υπεραξία αποτελεί συστατικό μέρος μιας μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών, 

και μέρος της δραστηριότητας αυτής πωλείται, η υπεραξία που σχετίζεται με την πωλούμενη 

δραστηριότητα περιλαμβάνεται στο λογιστικό ποσό της δραστηριότητας για τον υπολογισμό του 

κέρδους ή ζημίας κατά την πώληση της δραστηριότητας.  Η υπεραξία που πωλείται σε αυτήν την 

περίπτωση εκτιμάται με βάση τις σχετικές αξίες της πωληθείσας δραστηριότητας και την αναλογία της 

μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών που παρέμεινε. 

  

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν μεμονωμένα κεφαλαιοποιούνται στο κόστος, ενώ 

αυτά που αποκτήθηκαν μέσω συνενώσεων επιχειρήσεων κεφαλαιοποιούνται σε εύλογες αξίες κατά 

την ημερομηνία της εξαγοράς. Μετά την αρχική αναγνώριση τα άυλα περιουσιακά στοιχεία 

αποτιμώνται στο κόστος μείον σωρευμένες αποσβέσεις. Οι ωφέλιμες ζωές αυτών των άυλων 

περιουσιακών στοιχείων εκτιμάται αν είναι ορισμένες ή αόριστες. Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία με 

ορισμένη ωφέλιμη ζωή αποσβένονται ως ακολούθως: 

 

• Πλατφόρμες Λογισμικού 

• Λειτουργικό Λογισμικό Κεντρικού 

Συστήματος 

• Δικτυακό Λογισμικό Κεντρικού 

Συστήματος 

• Άδειες 

• Δικαιώματα 

στη μέγιστη διάρκεια των συμβάσεων. 

•   Λοιπό Λογισμικό 3 έως 5 έτη 

 

Οι αποσβέσεις των άυλων περιουσιακών στοιχείων με ορισμένη ωφέλιμη ζωή, καταχωρούνται σαν 

δαπάνες στην κατάσταση αποτελεσμάτων μερισμένες στα κέντρα κόστους που αντιστοιχούν. 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία, πλην των εξόδων ανάπτυξης, που δημιουργούνται ενδογενώς στην 

επιχείρηση, δεν κεφαλαιοποιούνται και οι δαπάνες περιλαμβάνονται στην κατάσταση συνολικών 

εσόδων της χρήσης μέσα στην οποία δημιουργήθηκαν.  

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αξιολογούνται κάθε χρόνο για απομείωση είτε μεμονωμένα είτε σε 

επίπεδο μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών.  Οι ωφέλιμες ζωές επίσης αξιολογούνται σε ετήσια 

βάση και οι τυχόν διορθώσεις δεν έχουν αναδρομική εφαρμογή.  

 

Δαπάνες Έρευνας και Ανάπτυξης 

 

Οι δαπάνες έρευνας εξοδοποιούνται όταν δημιουργούνται. Οι δαπάνες ανάπτυξης που 

δημιουργούνται κεφαλαιοποιούνται ανά έργο εάν η μελλοντική ανακτησιμότητά τους θεωρηθεί 
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διασφαλισμένη. Μετά την αρχική αναγνώριση των δαπανών ανάπτυξης, εφαρμόζεται το μοντέλο 

κόστους που απαιτεί το περιουσιακό στοιχείο να αποτιμάται στο κόστος μείον όποια σωρευμένη 

απόσβεση και σωρευμένες ζημίες απομείωσης. Κάθε δαπάνη που κεφαλαιοποιείται αποσβένεται μέσα 

στην περίοδο των αναμενόμενων μελλοντικών πωλήσεων του σχετικού έργου.  

Η λογιστική αξία των δαπανών ανάπτυξης αξιολογείται για τυχόν απομείωση κάθε χρόνο που το 

περιουσιακό στοιχείο δεν χρησιμοποιείται, ή συχνότερα όταν προκύψει ένδειξη  απομείωσης κατά την 

διάρκεια της χρήσης που να καταδεικνύει ότι η λογιστική αξία υπάρχει περίπτωση να μην ανακτηθεί.  

 

Συμμετοχές σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρίες και κοινοπραξίες 

Οι συμμετοχές σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρίες και σε κοινοπραξίες αποτιμώνται στις απλές και 

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις στο κόστος κτήσης τους μείον τυχών ζημίες απομείωσης.  

 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία 

Όλες οι επενδύσεις αποτιμώνται αρχικά στο κόστος, το οποίο είναι η εύλογη αξία του ανταλλάγματος 

που δόθηκε, περιλαμβανομένων και των δαπανών απόκτησης των επενδύσεων. 

Μετά την αρχική αναγνώριση, οι επενδύσεις (εκτός των επενδύσεων σε θυγατρικές, συγγενείς και 

κοινοπραξίες) οι οποίες ταξινομούνται ως «αποτιμώμενες σε εύλογες αξίες μέσω αποτελεσμάτων», ή 

ως «διαθέσιμες προς πώληση» αποτιμώνται στην εύλογη αξία. Τα κέρδη ή ζημίες επενδύσεων που 

είναι  «αποτιμώμενες σε εύλογες αξίες μέσω αποτελεσμάτων» αναγνωρίζονται στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων χρήσης. Τα κέρδη ή οι ζημίες από την αποτίμηση των «διαθεσίμων προς πώληση 

επενδύσεων» αναγνωρίζονται σε ιδιαίτερο κονδύλι των Ιδίων Κεφαλαίων μέχρι την με κάθε τρόπο 

διάθεση της επένδυσης, ή έως ότου θεωρηθεί ότι η επένδυση έχει υποστεί απομείωση και τότε κάθε 

σωρευμένο κέρδος ή ζημία που έχουν περιληφθεί στα Ίδια Κεφάλαια, μεταφέρονται στην  κατάσταση 

αποτελεσμάτων. 

 

Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία, εκτός παραγώγων, με σταθερές ή καθορισμένες πληρωμές και 

καθορισμένη λήξη ταξινομούνται ως «κατεχόμενα έως την λήξη», όταν ο Όμιλος έχει και την 

πρόθεση και τη δυνατότητα να τα κρατήσει ως τότε. Οι επενδύσεις που προτίθενται να κρατηθούν 

για ακαθόριστη περίοδο δεν συμπεριλαμβάνονται σε αυτήν την κατηγορία. Τα «κατεχόμενα έως την 

λήξη» χρηματοοικονομικά στοιχεία, όπως ομόλογα, αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος 

χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Το αναπόσβεστο κόστος υπολογίζεται, 

λαμβάνοντας υπόψη τυχόν υπέρ το άρτιο ή έκπτωση κατά την αγορά, σε όλη την περίοδο μέχρι τη 

λήξη. Για τις επενδύσεις που αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος, τα κέρδη και οι ζημίες 

καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων όταν οι επενδύσεις αυτές διαγράφονται ή 

απομειούνται, καθώς και μέσω των αποσβέσεων. 

  

Για επενδύσεις που εμπορεύονται σε οργανωμένες χρηματιστηριακές αγορές, η εύλογη αξία 

καθορίζεται με αναφορά στη χρηματιστηριακή τιμή κλεισίματος κατά την ημερομηνία του 

ισολογισμού. Για επενδύσεις για τις οποίες δεν υπάρχει αντίστοιχη τιμή αγοράς, η εύλογη αξία 

καθορίζεται με αναφορά στην τρέχουσα αξία αγοράς ενός άλλου μέσου το οποίο είναι ουσιαστικά το 
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ίδιο, ή εκτιμάται βασιζόμενο στις αναμενόμενες ταμειακές ροές των καθαρών περιουσιακών στοιχείων 

που αποτελούν τη βάση της επένδυσης ή στην αξία κτήσεως. 

 
Αποθέματα  

Τα αποθέματα αποτιμώνται στο χαμηλότερο μεταξύ κόστους και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Το 

κόστος προσδιορίζεται με τη μέθοδο FIFO. Καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία θεωρείται η εκτιμώμενη τιμή 

πώλησης κατά την κανονική λειτουργία του Ομίλου μείον τα εκτιμώμενα έξοδα διάθεσης.  

 

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις  

Οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις πελατών αναγνωρίζονται και αποτιμώνται στο ποσό που 

τιμολογήθηκε μείον τυχόν προβλέψεις επισφάλειας.  

Ο Όμιλος 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 ∆ΛΠ 39 «Χρηματοοικονομικά προϊόντα: καταχώρηση και 

αποτίμηση». 

 

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. 

 

Για την κατάσταση ταμειακών ροών, ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν όσα ορίζονται 

παραπάνω, χωρίς την αφαίρεση των τραπεζικών υπεραναλήψεων. 

 

Έντοκα δάνεια και πιστώσεις 

Όλα τα δάνεια και οι πιστώσεις αρχικά αναγνωρίζονται στο κόστος, το οποίο είναι η εύλογη αξία του 

λαμβανόμενου τιμήματος αφού αφαιρεθούν τα έξοδα έκδοσης σχετικά με την πίστωση ή το δάνειο. 

Μετά την αρχική αναγνώριση, τα δάνεια και πιστώσεις αποτιμώνται μεταγενέστερα στο αναπόσβεστο 

κόστος με την χρήση της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. Το αναπόσβεστο κόστος εκτιμάται 

λαμβάνοντας υπόψη κάθε κόστος έκδοσης, και όποια έκπτωση ή ποσό υπέρ το άρτιο κατά τον 

διακανονισμό. 

Τα κέρδη και οι ζημίες αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων όταν οι υποχρεώσεις 

διαγράφονται ή απομειώνονται, καθώς επίσης και μέσω της διαδικασίας απόσβεσης. 
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Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 

Όλες οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις καταχωρούνται αρχικά στο κόστος. Μετά την αρχική 

καταχώρηση, οι υποχρεώσεις που είναι εκφρασμένες σε ξένο νόμισμα αποτιμώνται βάσει της τιμής 

κλεισίματος της εκάστοτε ημερομηνίας ισολογισμού. Τυχών έξοδα τόκων αναγνωρίζονται επί τη βάση 

του δεδουλευμένου. 

 

Προβλέψεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν ο Όμιλος έχει μία παρούσα υποχρέωση (νομική ή τεκμαιρόμενη) 

ως αποτέλεσμα ενός προγενέστερου 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 ο Όμιλος 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 μιας εκροής πόρων που περιλαμβάνουν οικονομικά οφέλη 

είναι ελάχιστη. Ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά 

γνωστοποιούνται όταν μια εισροή οικονομικών ωφελειών είναι πιθανή.  

Σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού ( & ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων ) διενεργείται πρόβλεψη 

βάσει της καλύτερης δυνατής εκτίμησης  για πιθανές υπερβάσεις του κόστους ( κέρδη των νικητών) 

παιχνιδιών στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης, όπως αυτό προβλέπεται  στις συμβάσεις της 

εταιρίας με τους πελάτες .Το ποσά που προκύπτουν από τον υπολογισμό αυτόν καταχωρούνται ως 

έξοδο της εταιρίας.  

 

Μισθώσεις  

 

Εταιρεία Ομίλου ως μισθωτής: 

Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις που μεταφέρουν στον Όμιλο 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 
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χρεώνονται απ’ ευθείας στην κατάσταση συνολικών εσόδων. 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. 

 

Εταιρεία Ομίλου ως εκμισθωτής: 

Στην περίπτωση εκμίσθωσης με λειτουργική μίσθωση εξοπλισμού και λογισμικών τα πάγια αυτά 

περιλαμβάνονται στα ενσώματα πάγια στοιχεία της Εταιρίας. Τα έσοδα των ενοικίων αναγνωρίζονται 

με τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της περιόδου μίσθωσης.  Η παρούσα αξία της μελλοντικής 

ελάχιστης είσπραξης μισθωμάτων βάσει των μη ακυρωτέων μισθώσεων παρατίθεται στην σημείωση 

28 (γ).  

 

Όταν πάγια εκμισθώνονται με χρηματοδοτική μίσθωση, η παρούσα αξία των μισθωμάτων 

καταχωρείται ως απαίτηση. Η διαφορά μεταξύ του μικτού ποσού της απαίτησης και της παρούσας 

αξίας της απαίτησης καταχωρείται ως αναβαλλόμενο χρηματοοικονομικό έσοδο. Το έσοδο από την 

εκμίσθωση αναγνωρίζεται στην κατάσταση συνολικών εσόδων της χρήσης κατά τη διάρκεια της 

μίσθωσης χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της καθαρής επένδυσης, η οποία αντιπροσωπεύει μια σταθερή 

περιοδική απόδοση. 

 

Ίδιες Μετοχές  

Οι ίδιες μετοχές αντιπροσωπεύουν μετοχές της μητρικής οι οποίες αποκτήθηκαν και κατέχονται από τον 

Όμιλο. Οι ίδιες μετοχές εμφανίζονται στο κόστος κτήσεως, σαν ένα ξεχωριστό στοιχείο των ιδίων 

κεφαλαίων. Κατά την αγορά, πώληση, έκδοση ή ακύρωση των ιδίων μετοχών δεν αναγνωρίζεται 

κέρδος ή ζημία στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Το τίμημα πώλησης ή αγοράς και τα σχετικά κέρδη ή 

ζημίες από την εκκαθάριση αναγνωρίζονται απευθείας στην καθαρή θέση. 

 

Πληρωμές βασισμένες σε μετοχές 

Το ΔΠΧΑ 2 «Πληρωμές βασισμένες σε μετοχές» απαιτεί μία δαπάνη να αναγνωρίζεται όταν ο Όμιλος 

αποκτά αγαθά και υπηρεσίες με αντάλλαγμα μετοχές ή δικαιώματα προαίρεσης μετοχών (stock 

options)  ή με αντάλλαγμα άλλων περιουσιακών στοιχείων που ισοδυναμούν σε αξία με ένα 

δεδομένο αριθμό μετοχών ή δικαιωμάτων επί μετοχών. Η κύρια επίπτωση του ΔΠΧΑ 2 αποτελεί τη 

λογιστικοποίηση σαν δαπάνη των δικαιωμάτων προαίρεσης μετοχών και άλλων κινήτρων βασισμένων 

σε μετοχές της εταιρίας, τα οποία δίνονται σε εργαζομένους και διευθυντές, με την υιοθέτηση ενός 

μοντέλου αποτίμησης των δικαιωμάτων προαίρεσης (stock options). Λεπτομέρειες των σχετικών 

προγραμμάτων της Εταιρίας για παροχές που βασίζονται σε μετοχές  παρέχονται στη σημείωση 23.  

Το ΔΠΧΑ 2 εφαρμόζεται υποχρεωτικά για τις λογιστικές περιόδους που ξεκινούν από και μετά την 1η 

Ιανουαρίου 2005. Ο Όμιλος επωφελήθηκε από τις εξαιρέσεις του ΔΠΧΑ 1 και τις μεταβατικές 
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διατάξεις του ΔΠΧΑ 2 σχετικά με τις παροχές που διακανονίζονται με την παράδοση μετοχών, τα 

οποία απαιτούν εφαρμογή του ΔΠΧΑ 2 μόνο για αυτές που δόθηκαν μετά την 7η Νοεμβρίου του 2002 

και δεν κατοχυρώθηκαν πριν την 1η Ιανουαρίου 2005. Όλα τα δικαιώματα προαίρεσης μετοχών του 

Ομίλου είχαν κατοχυρωθεί πριν την 1η Ιανουαρίου 2005 και συνεπώς δεν εφαρμόστηκε το ΔΠΧΑ 2 

αναφορικά με την αποτίμηση τέτοιων παροχών στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις. Σχετικές 

γνωστοποιήσεις όπως απαιτούνται από το ΔΠΧΑ 2 για τα προγράμματα αυτά παρέχονται στη 

σημείωση 23. Για προγράμματα που ξεκινούν μετά την 1η Ιανουαρίου 2005 εφαρμόζεται το ΔΠΧΑ 2. 

 

Αποζημιώσεις προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης 

Οι υποχρεώσεις για αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης υπολογίζονται στη προεξοφλημένη αξία των 

μελλοντικών παροχών που έχουν σωρευθεί κατά τη λήξη του έτους, με βάση την αναγνώριση 

δικαιώματος παροχών των εργαζομένων κατά τη διάρκεια της αναμενόμενης εργασιακής ζωής. Οι 

ανωτέρω υποχρεώσεις υπολογίζονται με βάση οικονομικές και αναλογιστικές παραδοχές και 

καθορίζονται χρησιμοποιώντας την αναλογιστική μέθοδο αποτίμησης των εκτιμώμενων μονάδων  

υποχρέωσης (Projected Unit Method). Τα καθαρά κόστη συνταξιοδότησης της περιόδου 

συμπεριλαμβάνονται στο κόστος μισθοδοσίας στην επισυναπτόμενη κατάσταση αποτελεσμάτων και 

αποτελούνται από τη παρούσα αξία των παροχών που έγιναν δεδουλευμένες κατά τη διάρκεια του 

έτους, τους τόκους επί της υποχρέωσης παροχών, το κόστος προγενέστερης υπηρεσίας, τα 

αναλογιστικά κέρδη ή ζημίες και όποια άλλα πρόσθετα συνταξιοδοτικά κόστη. Τα κόστη προγενέστερης 

υπηρεσίας αναγνωρίζονται σε σταθερή βάση πάνω στην μέση περίοδο έως ότου τα οφέλη του 

προγράμματος κατοχυρωθούν. Τα μη αναγνωρισμένα αναλογιστικά κέρδη και ζημίες, αναγνωρίζονται 

πάνω στην μέση υπολειπόμενη διάρκεια περιόδου παροχής υπηρεσιών των ενεργών υπαλλήλων και 

συμπεριλαμβάνονται σαν μέρος του καθαρού κόστους συνταξιοδότησης κάθε έτους εάν κατά την 

έναρξη της περιόδου υπερβαίνουν το 10% της μελλοντικής εκτιμώμενης υποχρέωσης για παροχές. Οι 

υποχρεώσεις για παροχές συνταξιοδότησης δεν χρηματοδοτούνται.  

 

Κρατικά Ασφαλιστικά Προγράμματα  

Το προσωπικό της Εταιρίας καλύπτεται κυρίως από τον κύριο Κρατικό Ασφαλιστικό Φορέα που αφορά 

στον ιδιωτικό τομέα (ΙΚΑ) που χορηγεί συνταξιοδοτικές και ιατροφαρμακευτικές παροχές.  

 Κάθε εργαζόμενος είναι υποχρεωμένος να συνεισφέρει μέρος του μηνιαίου μισθού του στο ταμείο, 

ενώ τμήμα της συνολικής εισφοράς καλύπτεται από την Εταιρία. Κατά την συνταξιοδότηση το 

συνταξιοδοτικό ταμείο είναι υπεύθυνο για την καταβολή των συνταξιοδοτικών παροχών στους 

εργαζομένους. Κατά συνέπεια η Εταιρία δεν έχει καμία νομική ή τεκμαρτή  υποχρέωση για την 

πληρωμή μελλοντικών παροχών με βάση αυτό το πρόγραμμα. 

 

Αναγνώριση Εσόδου 

Τα έσοδα  αναγνωρίζονται στην περίοδο που πραγματοποιούνται και τα σχετικά ποσά μπορούν να 

μετρηθούν αξιόπιστα. Τα παρακάτω συγκεκριμένα κριτήρια αναγνώρισης θα πρέπει επίσης να 

ικανοποιούνται κατά την αναγνώριση του εσόδου: 
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Εξοπλισμός και λογισμικά: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι προμήθειες εξοπλισμού, 

λογισμικού και τεχνικών υπηρεσιών (τερματικές μηχανές, κεντρικά υπολογιστικά συστήματα, λογισμικό 

τυχερών παιχνιδιών, συστήματα επικοινωνιών, υπηρεσίες εγκατάστασης κ.λ.π.) προς οργανισμούς 

τυχερών παιχνιδιών ώστε να λειτουργούν τα τυχερά τους παιχνίδια on-line. Η αναγνώριση εσόδων 

πραγματοποιείται είτε με απευθείας πώληση του εξοπλισμού ή λογισμικών είτε ώς λειτουργική μίσθωση 

για μια προσυμφωνημένη χρονική διάρκεια όπως προκύπτει από τη σύμβαση με τον πελάτη. 

Στην πρώτη περίπτωση το έσοδο από πωλήσεις εξοπλισμού λογισμικών (σε καθορισμένη αξία) 

αναγνωρίζεται όταν μεταφέρονται στον αγοραστή οι σημαντικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που 

απορρέουν από την ιδιοκτησία των αγαθών. 

Στην δεύτερη περίπτωση αποτελεί έσοδο από λειτουργική μίσθωση, προσδιορίζεται βάσει ποσοστών 

επί του συνολικού τιμήματος που εισπράττει ο Οργανισμός Τυχερών Παιχνιδιών από τον παίκτη-

πελάτη.  Η αναγνώριση του εσόδου πραγματοποιείται τη στιγμή που ο παίκτης-πελάτης καταβάλλει  

το ανάλογο τίμημα προκειμένου να συμμετάσχει σε κάποιο τυχερό παιχνίδι. 

 

Διαχείριση τυχερών παιχνιδιών: Ο Όμιλος αναλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης 

αξίας, όπως τον σχεδιασμό, την οργάνωση ή/και διαχείριση τυχερών παιχνιδιών, τη διαφήμιση και 

προώθηση πωλήσεων, τη δημιουργία δικτύων πώλησης, τη διαχείριση ρίσκου (σε παιχνίδια 

προκαθορισμένης απόδοσης), κ.λ.π., προς Οργανισμούς διεθνώς. Τα έσοδα του Ομίλου αποτελούν 

συνήθως ποσοστό επί του κύκλου εργασιών των τυχερών παιχνιδιών που αφορούν οι εν λόγω 

υπηρεσίες, το ύψος του οποίου καθορίζεται συμβατικά με βάση το μέγεθος της αγοράς, το είδος των 

προσφερομένων υπηρεσιών, τη διάρκεια παροχής των υπηρεσιών αλλά και άλλων παραμέτρων.  Η 

αναγνώριση εσόδων πραγματοποιείται τη στιγμή που ο παίκτης-πελάτης καταβάλλει το ανάλογο τίμημα 

προκειμένου να συμμετάσχει σε κάποιο τυχερό παιχνίδι και αποτιμάται ως ποσοστό επί του συνολικού 

τιμήματος που εισπράττει ο Οργανισμός τυχερών παιχνιδιών από τον παίκτη-πελάτη.    

 

Λειτουργία τυχερών παιχνιδιών: Στην κατηγορία αυτή ο Όμιλος INTRALOT είναι κάτοχος της άδειας 

πλήρους λειτουργίας τυχερών παιχνιδιών σε μία χώρα. Στην περίπτωση της λειτουργίας τυχερών 

παιχνιδιών η Εταιρία αναλαμβάνει συνολικά την οργάνωση των προσφερόμενων τυχερών παιχνιδιών 

(εγκατάσταση ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων, διαφήμιση και προώθηση πωλήσεων, τη 

δημιουργία δικτύων πώλησης, την είσπραξη του τιμήματος συμμετοχής των παικτών, την πληρωμή 

των κερδών, κ.λ.π.) Η αναγνώριση εσόδων σε αυτή τη κατηγορία πραγματοποιείται τη στιγμή που ο 

παίκτης-πελάτης καταβάλει το ανάλογο τίμημα προκειμένου να συμμετάσχει σε κάποιο τυχερό παιχνίδι 

και αποτιμάται ως το συνολικό τίμημα που εισπράττεται από τον παίκτη-πελάτη.   

 

Φόρος εισοδήματος 

Ο τρέχων και αναβαλλόμενος φόρος υπολογίζονται βάσει των οικονομικών καταστάσεων κάθε μιας εκ 

των εταιριών που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τους 

φορολογικούς νόμους που ισχύουν στην Ελλάδα ή άλλα φορολογικά πλαίσια εντός των οποίων 

λειτουργούν οι θυγατρικές εξωτερικού. Ο φόρος εισοδήματος υπολογίζεται βάσει των  κερδών της κάθε 

εταιρίας όπως αναμορφώνονται στις φορολογικές της δηλώσεις, πρόσθετους φόρους εισοδήματος που 
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προκύπτουν από τους φορολογικούς ελέγχους των φορολογικών αρχών και από αναβαλλόμενους 

φόρους εισοδήματος βάσει των θεσμοθετημένων φορολογικών συντελεστών. 

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος υπολογίζεται, με τη χρήση της μεθόδου της υποχρέωσης για 

όλες τις προσωρινές διαφορές κατά την ημερομηνία του ισολογισμού  ανάμεσα στη φορολογική βάση 

και τη λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. 

Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση αναγνωρίζεται για όλες τις προσωρινές φορολογητέες 

διαφορές εκτός: 

• Αν η υποχρέωση του αναβαλλόμενου φόρου εισοδήματος προκύπτει από την απομείωση 

υπεραξίας ή την αρχική αναγνώριση ενός στοιχείου του ενεργητικού ή παθητικού σε μία 

συναλλαγή που δεν αποτελεί συνένωση επιχείρησης και την στιγμή της συναλλαγής δεν 

επηρεάζει ούτε το λογιστικό αλλά ούτε και το φορολογητέο  κέρδος ή ζημία και  

• Όσον αφορά στις φορολογητέες προσωρινές διαφορές που σχετίζονται με επένδυση σε 

θυγατρικές, συγγενείς και συμμετοχές σε κοινοπραξίες, εκτός όταν ο χρόνος της αντιστροφής 

των προσωρινών διαφορών μπορεί να ελεγχθεί και είναι πιθανό οι προσωρινές διαφορές να μην 

αντιστραφούν στο προβλεπόμενο μέλλον.  

Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση αναγνωρίζεται για όλες τις εκπιπτόμενες προσωρινές διαφορές 

και μεταφερόμενες φορολογικές ζημίες, στην έκταση που είναι πιθανόν να υπάρχει διαθέσιμο 

φορολογητέο κέρδος έναντι των οποίων εκπιπτόμενες προσωρινές διαφορές, ή αχρησιμοποίητες 

φορολογικές ζημίες μπορούν να συμψηφιστούν, εκτός εάν: 

• η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση που σχετίζεται με την εκπεστέα προσωρινή διαφορά 

προκύπτει από την αρχική αναγνώριση ενός περιουσιακού στοιχείου ή μιας υποχρέωσης σε μια 

συναλλαγή που δεν αποτελεί συνένωση επιχείρησης και τη στιγμή της συναλλαγής δεν επηρεάζει 

ούτε το λογιστικό αλλά ούτε και το φορολογητέο  κέρδος ή ζημία, και  

• όσον αφορά τις εκπιπτόμενες προσωρινές διαφορές που σχετίζονται με επενδύσεις σε 

θυγατρικές, συγγενείς και συμμετοχές σε κοινοπραξίες, οι αναβαλλόμενες φορολογικές 

απαιτήσεις, αναγνωρίζονται μόνο στην έκταση που είναι πιθανό οι προσωρινές διαφορές να 

αντιστραφούν  στο προβλεπόμενο μέλλον και φορολογητέο κέρδος θα είναι διαθέσιμο έναντι του 

οποίου μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι προσωρινές διαφορές.  

 

Το μεταφερόμενο ποσό των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων, αξιολογείται στο τέλος κάθε 

χρήσης και μειώνεται στον βαθμό που δεν είναι πλέον πιθανό ότι θα υπάρχει επαρκές φορολογητέο 

κέρδος για να επιτρέψει τον συμψηφισμό όλου ή μέρους των αναβαλλόμενων φορολογικών 

απαιτήσεων. 

 Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις υπολογίζονται με βάση τους 

φορολογικούς συντελεστές που αναμένεται να ισχύουν κατά το 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. 

Ο όμιλος δεν υπολογίζει αναβαλλόμενο φόρο σχετικά με τα αδιανέμητα κέρδη σε θυγατρικές, 

υποκαταστήματα, κοινοπραξίες και συγγενείς εταιρείες που προκύπτουν από την απαλοιφή 

ενδοεταιρικών κερδών από ανάλογες ενδοεταιρικές συναλλαγές κατά τη διαδικασία της ενοποίησης, 

εκτιμώντας τα ως μη σημαντικά. 
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Ο φόρος εισοδήματος που σχετίζεται με στοιχεία που αναγνωρίζονται απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια, 

αναγνωρίζεται στα Ίδια Κεφάλαια και όχι στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων. 

Τα έσοδα, έξοδα και στοιχεία του ενεργητικού αναγνωρίζονται καθαρά από τον φόρο πώλησης εκτός: 

• Όταν ο φόρος πώλησης που προκύπτει κατά την αγορά αγαθών και υπηρεσιών δεν μπορεί να 

ανακτηθεί από τη φορολογική αρχή, στην οποία περίπτωση ο φόρος πωλήσεων θεωρείται μέρος 

του κόστους αγοράς του στοιχείου του ενεργητικού ή ως μέρος της δαπάνης και 

• Οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις αναγράφονται σε ποσά που περιλαμβάνουν το ποσό του φόρου 

επί των πωλήσεων. 

 

Το καθαρό ποσό του φόρου πωλήσεων που απαιτείται ή οφείλεται συμπεριλαμβάνεται ως μέρος των 

απαιτήσεων ή υποχρεώσεων στον ισολογισμό.  

 

Κέρδη Ανά Μετοχή  

Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή (ΚΑΜ)  υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη με το μέσο 

σταθμισμένο αριθμό κοινών μετοχών που είναι σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια κάθε έτους, 

εξαιρώντας τον μέσο όρο των κοινών μετοχών που αποκτήθηκαν από τον όμιλο ως ίδιες μετοχές. 

Τα απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται διαιρώντας το καθαρό κέρδος που αποδίδεται στους 

μετόχους της μητρικής με τον μέσο σταθμισμένο αριθμό των μετοχών σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια 

του έτους (προσαρμοσμένο για την επίδραση του μέσου όρου των δικαιωμάτων προαίρεσης μετοχών 

που εκκρεμούσαν κατά τη διάρκεια του έτους). 

 

Χρηματοοικονομικά προϊόντα 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και  υποχρεώσεις του ισολογισμού περιλαμβάνουν 

διαθέσιμα, απαιτήσεις, λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις και παράγωγα χρηματοοικονομικά 

προϊόντα. Οι λογιστικές αρχές αναγνώρισης και αποτίμησης των στοιχείων αυτών αναφέρονται στις 

αντίστοιχες λογιστικές αρχές οι οποίες παρουσιάζονται σε αυτή τη Σημείωση. 

Διαθέσιμα, απαιτήσεις, λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις: 

 Τα χρηματοοικονομικά προϊόντα 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 προϊόντα συμψηφίζονται όταν η Εταιρία, 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. 

Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα και Μέσα Αντιστάθμισης Κινδύνων:  

 Ο Όμιλος κάνει χρήση παράγωγων χρηματοοικονομικών προϊόντων όπως συμβόλαια προθεσμιακών 

πράξεων συναλλάγματος, συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων, συμβάσεις ανταλλαγής νομισμάτων και 
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άλλα παράγωγα για αντιστάθμιση κινδύνων που συνδέονται με διακυμάνσεις επιτοκίων και 

συναλλαγματικών ισοτιμιών. 

Τα παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα, αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους κατά την 

ημερομηνία του ισολογισμού. 

Η εύλογη αξία των εν λόγω παραγώγων προσδιορίζεται κυρίως με την αγοραία αξία και 

επιβεβαιώνεται από τα αντισυμβαλλόμενα πιστωτικά ιδρύματα. 

Μεταβολές στην εύλογη αξία των παραγώγων που έχουν ιδιότητες για αντισταθμιστική λογιστική και 

τα οποία είναι αποτελεσματικά, αναγνωρίζονται και καταχωρούνται απ’ απευθείας στην καθαρή θέση 

εάν πρόκειται για αντιστάθμιση ταμειακών ροών (cash flow hedges).  Εάν πρόκειται για 

αποτελεσματική αντιστάθμιση εύλογης αξίας (fair value hedges) αναγνωρίζονται στην κατάσταση 

συνολικών εσόδων.   

Όπου οι προβλεπόμενες αντισταθμιστέες μελλοντικές συναλλαγές ή υποχρεώσεις οδηγούν στην 

αναγνώριση μιας απαίτησης ή μιας υποχρέωσης, τα κέρδη και οι ζημίες που είχαν προηγουμένως 

καταχωρηθεί στην καθαρή θέση (cash flow hedges) ενσωματώνονται στην αρχική αποτίμηση του 

κόστους των απαιτήσεων ή των υποχρεώσεων αυτών. 

Διαφορετικά, ποσά που εμφανίζονται στην καθαρή θέση μεταφέρονται στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων χρήσεως και χαρακτηρίζονται σαν έσοδο ή έξοδο εντός της περιόδου κατά την οποία 

οι προβλεπόμενες αντισταθμισμένες συναλλαγές επηρεάζουν την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης. 

Ορισμένα παράγωγα ενώ χαρακτηρίζονται ως αποτελεσματικά μέσα αντιστάθμισης, βάσει των 

πολιτικών του Ομίλου, δεν έχουν τα χαρακτηριστικά για αντισταθμιστική λογιστική σύμφωνα με τις 

διατάξεις του ΔΛΠ 39 και ως εκ τούτου κέρδη και ζημιές καταχωρούνται απ’ ευθείας στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων χρήσεως. 

 

1. Κίνδυνοι που προέρχονται από το χρηματοοικονομικό περιβάλλον. (Market Risk) 

 ι) Επιτοκιακός Κίνδυνος 

Η έκθεση του Ομίλου στις μεταβολές των επιτοκίων σχετίζεται με τις μακροπρόθεσμες και 

βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις. Ο Όμιλος κατά τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2009 

χρησιμοποίησε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα προκειμένου να μειώσει την έκθεση του στον 

κίνδυνο μεταβολής των επιτοκίων. Η διοίκηση του Ομίλου εκτίμησε ότι η πιθανή μεταβολή των 

επιτοκίων θα είχε επίπτωση στο κόστος δανεισμού σε συνδυασμό με την αναλογικά χαμηλή δανειακή 

επιβάρυνση.  

 

ιι) Συναλλαγματικός Κίνδυνος 

Ο Όμιλος παρέχει υπηρεσίες και αγαθά σε διάφορα νομίσματα περιλαμβανομένου και του Ευρώ. 

Συνεπώς, ο Όμιλος εκτίθεται στον κίνδυνο από τις μεταβολές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες έναντι 

του βασικού νομίσματος αναφοράς, το Ευρώ. Ο Όμιλος εκτιμώντας το σχετικό κίνδυνο 

χρησιμοποίησε στη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2009 παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα 
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προκειμένου να μειώσει την έκθεση του στον κίνδυνο μεταβολής των συναλλαγματικών ισοτιμιών. 

Την 31η Δεκεμβρίου 2009 υπήρχαν ανοικτές θέσεις σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα. 

 

Η διοίκηση αποφάσισε να διαχειριστεί τον κίνδυνο μεταβολής των συναλλαγματικών ισοτιμιών 

αναφορικά με αλλαγές στις μελλοντικές συναλλαγματικές ισοτιμίες και όχι με τις τρέχουσες. Η 

απόφαση αυτή λήφθηκε από την αρχική σχεδίαση του προϊόντος και θα τηρηθεί μέχρι τη λήξη του. 

Το αποτέλεσμα των forward points πηγαίνει  στα αποθεματικά.   

 

2. Πιστωτικός κίνδυνος 

Ο Όμιλος δεν έχει σημαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου έναντι των συμβαλλομένων μερών 

λόγω του ότι υπάρχει μεγάλη  διασπορά του πελατολογίου και οι χορηγούμενες πιστώσεις ορίζονται 

από υπογεγραμμένες συμβάσεις. Η μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο ανέρχεται στο ποσό των 

απαιτήσεων, όπως αυτές απεικονίζονται στον Ισολογισμό. 

 

3. Εύλογες αξίες 

Τα ποσά που εμφανίζονται στους συνημμένους Ισολογισμούς  για τα διαθέσιμα, τις βραχυπρόθεσμες 

απαιτήσεις και τις λοιπές βραχυπρόθεσμες  υποχρεώσεις, προσεγγίζουν τις αντίστοιχες εύλογές τους 

αξίες λόγω του βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα τους. Η εύλογη αξία των τραπεζικών βραχυπρόθεσμων 

δανείων δεν διαφοροποιείται από τη λογιστική τους αξία λόγω της χρήσης μεταβλητών επιτοκίων.  

 

4. Κίνδυνος Ρευστότητας 

Συνετή διαχείριση ρευστότητας σημαίνει διατήρηση επαρκούς ρευστότητας, δυνατότητα 

χρηματοδότησης μέσω εγκεκριμένων πιστωτικών ορίων και δυνατότητα αποπληρωμής των 

υποχρεώσεων. Τα ισχυρά οικονομικά μεγέθη του Ομίλου του έχουν εξασφαλίσει σημαντικά 

εγκεκριμένα πιστωτικά όρια από το τραπεζικό σύστημα. Λόγω δε της διαρκούς ανάπτυξης του 

διεθνώς, ο Όμιλος αποσκοπεί στην περαιτέρω ανάπτυξη και επαύξηση των διαθέσιμων πιστωτικών 

ορίων.  

 

Διαγραφή χρηματοοικονομικών προϊόντων 

Ένα χρηματοοικονομικό προϊόν διαγράφεται όταν ο Όμιλος 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.  
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4. Πληροφόρηση κατά τομέα  
 

  Γεωγραφική Ανάλυση Πωλήσεων 
            
  Σε τρίτους  Διατομεακές  Σύνολο 

(σε εκατ.€)  12Μ09 12Μ08 Διαφορά 
%  12Μ09 12Μ08 Διαφορά 

%  12Μ09 12Μ08 Διαφορά 
% 

Ευρωπαϊκή 
Ένωση  748,74 870,58 -14,00%  82,58 105,42 -21,67%  831,32 976,00 -14,82% 

Λοιπή 
Ευρώπη *  8,09 6,19 30,69%  0,00 0,00 -  8,09 6,19 30,69% 

Αμερική *  78,61 50,23 56,50%  18,45 3,74 393,32%  97,06 53,97 79,84% 
Λοιπές 
χώρες  68,11 150,31 -54,69%  5,30 8,63 -38,59%  73,41 158,96 -53,81% 

Απαλοιφές  - - -  -106,33 -117,79 -  -106,33 -117,79 - 
Σύνολο  903,55 1.077,33 -16,13%  0,00 0,00 -  903,55 1.077,33 -16,13% 

 
 
 

  Γεωγραφική Ανάλυση 
Αποτελεσμάτων προ φόρων  Γεωγραφική Ανάλυση 

Αποτελεσμάτων μετά φόρων 

(σε εκατ.€)  12Μ09 12Μ08 Διαφορά %  12Μ09 12Μ08 Διαφορά % 
Ευρωπαϊκή Ένωση  132,01 171,99 -23,25%  113,65 151,05 -24,76% 
Λοιπή Ευρώπη *  0,40 -2,88 -  -0,27 -2,13 - 
Αμερική *  7,22 -14,88 -  4,06 -17,96 - 
Λοιπές χώρες  18,19 95,59 -80,97%  13,34 77,79 -82,85% 
Απαλοιφές  -53,37 -104,32 -  -53,37 -104,32 - 
Σύνολο  104,45 145,50 -28,21%  77,41 104,43 -25,87% 
 

* Τομείς εκτός ποσοτικών ορίων / κριτηρίων παρουσίασης 
 
 
 
 

 
5. Αμοιβές και Έξοδα 
Προσωπικού 

ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008 

Μισθοί  65.774 64.615 15.656 20.293 
Εργοδοτικές εισφορές  10.401 10.169 3.274 3.918 
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού 
λόγω συνταξιοδότησης (Σημείωση 22) 

2.888 746 1.738 426 

Λοιπά έξοδα προσωπικού 2.396 2.705 642 97 

Σύνολο 81.459 78.235 21.310 24.734 
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Μισθοί & Εργοδοτικές εισφορές ανά κέντρο κόστους 31 Δεκεμβρίου 2009 
 

Όμιλος 
Κόστος 

πωλήσεων 
Έξοδα 
Διάθεσης 

Έξοδα 
Διοίκησης 

Έξοδα 
έρευνας 
και 

ανάπτυξης 

Λοιπά έξοδα 
εκμετάλλευσης 

Σύνολα 

Μισθοί 27.913 9.764 25.296 2.770 31 67.774 
Εργοδοτικές 
εισφορές 

4.518 1.517 3.681 677 8 10.401 

Πρόβλεψη αποζημ. 
& λοιπά 

1.620 976 2.295 381 12 5.284 

 34.051 12.257 31.272 3.828 51 81.459 

 
 

Εταιρεία 
Κόστος 

πωλήσεων 
Έξοδα 
Διάθεσης 

Έξοδα 
Διοίκησης 

Έξοδα 
έρευνας 
και 

ανάπτυξης 

Λοιπά έξοδα 
εκμετάλλευσης 

Σύνολα 

Μισθοί 5.765 2.909 4.239 2.743 0 15.656 
Εργοδοτικές 
εισφορές 

1.382 611 604 677 0 3.274 

Πρόβλεψη αποζημ. 
& λοιπά 

1.054 396 549 381 0 2.380 

 8.201 3.916 5.392 3.801 0 21.310 

 
Μισθοί & Εργοδοτικές εισφορές ανά κέντρο κόστους 31 Δεκεμβρίου 2008 
 

Όμιλος 
Κόστος 

πωλήσεων 
Έξοδα 
Διάθεσης 

Έξοδα 
Διοίκησης 

Έξοδα 
έρευνας 
και 

ανάπτυξης 

Λοιπά έξοδα 
εκμετάλλευσης 

Σύνολα 

Μισθοί 28.380 9.473 23.255 3.480 27 64.615 
Εργοδοτικές 
εισφορές 4.513 1.497 3.345 803 11 10.169 
Πρόβλεψη αποζημ. 
& λοιπά 1.387 519 1.416 52 77 3.451 

 34.280 11.489 28.016 4.335 115 78.235 
 

Εταιρεία 
Κόστος 

πωλήσεων 
Έξοδα 
Διάθεσης 

Έξοδα 
Διοίκησης 

Έξοδα 
έρευνας 
και 

ανάπτυξης 

Λοιπά έξοδα 
εκμετάλλευσης 

Σύνολα 

Μισθοί 9.822 3.248 3.747 3.476 0 20.293 
Εργοδοτικές 
εισφορές 2.065 602 449 802 0 3.918 
Πρόβλεψη αποζημ. 
& λοιπά 334 57 80 52 0 523 

 12.221 3.907 4.276 4.330 0 24.734 
 
 
Ο αριθμός του προσωπικού της Εταιρίας και του Ομίλου για τη χρήση 31 Δεκεμβρίου 2009 ήταν 629 
(2008: 567) και 4.824 (2008: 4.706) αντίστοιχα.  
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6. Αποσβέσεις  
 
Οι αποσβέσεις προ απαλοιφών  που λογίστηκαν στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις 
αναλύονται ως εξής: 
 ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008 

Αποσβέσεις ενσώματων πάγιων στοιχείων 
(Σημείωση 11) 

32.937 23.638 
11.042 

6.410 

Αποσβέσεις ασώματων περιουσιακών 
στοιχείων (Σημείωση 12) 

19.639 32.140 2.341 21.235 

Σύνολο 52.576 55.778 13.383 27.645 
 
 
 
Αποσβέσεις ανά κέντρο κόστους 

31/12/2009 
Κόστος 

πωλήσεων 
Έξοδα 
Διάθεσης 

Έξοδα 
Διοίκησης 

Έξοδα 
έρευνας 
και 

ανάπτυξης 

Λοιπά 
έξοδα 

εκμετ/σης 
Σύνολο 

Όμιλος 36.547 2.307 12.111 1.611 0 52.576 
Εταιρεία 8.029 1.606 2.275 1.473 0 13.383 

 
 
 

31/12/2008 
Κόστος 

πωλήσεων 
Έξοδα 
Διάθεσης 

Έξοδα 
Διοίκησης 

Έξοδα 
έρευνας 
και 

ανάπτυξης 

Λοιπά 
έξοδα 

εκμετ/σης 
Σύνολο 

Όμιλος 35.912 7.343 9.777 2.746 0 55.778 
Εταιρεία 18.040 2.880 4.081 2.641 0 27.642 

 
7. Έξοδα Έρευνας και Ανάπτυξης 
 
Τα έξοδα έρευνας και ανάπτυξης που καταχωρήθηκαν στην κατάσταση συνολικών εσόδων της 
χρήσης ανέρχονται για τον Όμιλο σε € 9.944 χιλ. ενώ για την εταιρεία σε € 7.915 χιλ. (2008: € 
12.090 χιλ. & € 10.505 χιλ.) 
 
 
8. Φόροι Εισοδήματος 
 
Ο φόρος εισοδήματος υπολογίσθηκε προς 25% επί του φορολογητέου κέρδους της χρήσης 1/1-
31/12/2009 και 1/1-31/12/2008 αντίστοιχα. 
Κατά το 2008 ψηφίστηκε νόμος (Ν.3697/2008-ΦΕΚ Α194/25.9.2008) βάσει του οποίου οι 
φορολογικοί συντελεστές των χρήσεων 2010 έως 2014 ορίζονται σε 24%, 23%, 22%, 21% και 20% 
αντίστοιχα. Οι συντελεστές αυτοί χρησιμοποιήθηκαν όπου απαιτείτο για τον υπολογισμό της 
αναβαλλόμενης φορολογίας του τρέχοντος έτους.  
 
 
 ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008 
Φόρος εισοδήματος στην κατάσταση 
συνολικών εσόδων της χρήσης: 

    

Τρέχων φόρος εισοδήματος  31.583 39.912 16.406 10.604
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος -4.540 1.164 -4.604 -514
Συνολική επιβάρυνση για φόρους 
εισοδήματος που απεικονίζεται 
στην κατάσταση αποτελεσμάτων 27.043 41.076 11.802 10.090
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Η συμφωνία της πρόβλεψης για το ποσό των φόρων εισοδήματος που καθορίζεται από την εφαρμογή 
του Ελληνικού φορολογικού συντελεστή στα έσοδα προ φόρων συνοψίζεται ως εξής: 

 
 ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008 

Κέρδη προ φόρων  104.450 145.502 14.519 28.649
Φόροι εισοδήματος υπολογισμένοι με τον  
ισχύοντα φορολογικό συντελεστή 25% 
(2008: 25%) 27.359 35.750 4.349 7.162 
Αναμόρφωση υπολοίπου έναρξης 193 -5 0 0 
Φορολογική επίδραση εξόδων που δεν 
εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς  10.240 9.484 7.400 7.181 
Φορολογική επίδραση ζημιών θυγατρικών 
για τις οποίες δεν αναγνωρίσθηκε 
αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση 1.270 8.146 0 0 
Φορολογική επίδραση αφορολόγητων 
αποθεματικών 50 0 50 0 
Φορολογική επίδραση κερδών που δεν 
υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος -15.385 -91.282 -6.955 -4.750 
Φορολογική επίδραση από κέρδη 
θυγατρικών που φορολογούνται με 
διαφορετικό συντελεστή -4.187 77.781 0 0 
Φορολογική επίδραση αναβαλλόμενου 
φόρου λόγω αλλαγής συντελεστή 
φορολογίας 1.734 -1.096 1.734 -1.097 
Έκτακτη εισφορά 5.651 0 4.974 0 
Φόρος εισοδήματος προηγουμένων ετών 
μετά από φορολογικό έλεγχο -231 1.938 0 1.344 
Πρόβλεψη για πρόσθετους φόρους 
μελλοντικών φορολογικών ελέγχων 349 360 250 250 
Φόροι εισοδήματος που εμφανίζονται 
στην κατάσταση αποτελεσμάτων  27.043 41.076 11.802 10.090
 
Οι δηλώσεις φόρου εισοδήματος κατατίθενται σε ετήσια βάση, αλλά τα κέρδη ή οι ζημιές που 
δηλώνονται για φορολογικούς σκοπούς επανεξετάζονται όταν οι φορολογικές αρχές ελέγξουν τις 
φορολογικές δηλώσεις και τα βιβλία του φορολογούμενου, στιγμή κατά την οποία θα εκκαθαριστούν 
και οι σχετικές φορολογικές υποχρεώσεις. Οι φορολογικές ζημιές, στο βαθμό που αναγνωρίζονται 
από τις φορολογικές αρχές, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό κερδών των πέντε 
επόμενων χρήσεων που ακολουθούν τη χρήση που αφορούν.  
 
  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.  
 
 ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008 
Καθαρή αναβαλλόμενη φορολογική 
απαίτηση έναρξης χρήσεως 8.395 10.037 4.620 4.106 
Αναμόρφωση υπολοίπου έναρξης 
χρήσεως       0       0 0 0 
(Χρέωση)/ Πίστωση στην ενοποιημένη 
κατάσταση συνολικών εσόδων της 
χρήσεως 4.376 -1.164 4.604 514 
Επίδραση θυγατρικής που 
περιλαμβάνεται για πρώτη φορά στην 
ενοποίηση 164 57 0 0 
Συναλλαγματική διαφορά 373 -535 0 0 
Καθαρή αναβαλλόμενη φορολογική 
απαίτηση λήξης χρήσεως 13.308 8.395 9.224 4.620 
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Οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος ενεργητικού και παθητικού απεικονίζονται στον ισολογισμό που 
επισυνάπτεται ως εξής: 
 
 
31/12/2009 ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 Ενεργητικού Παθητικού Ενεργητικού Παθητικού 

Μεταφερόμενες φορολογικές ζημιές 
θυγατρικών 2.963 0 0 0 
Αποθέματα– ενδοεταιρικό κέρδος 77 -3.311 0 -3.311 
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά 
στοιχεία 32 0 0 0 
Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 7.016 0 0 0 
Προβλέψεις 1.516 -319 0 -319 
Ενσώματα πάγια στοιχεία 513 -10.720 0 -8.047 
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 2.301 -3.225 2.239 0 
Απαιτήσεις 18.926 -586 15.169 -559 
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 0 0 0 0 
Μακροπρόθεσμες υποχρώσεις 2.976 0 2.964 0 
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 414 -6.013 0 604 
Bραχυπρόθεσμα δάνεια 0 0 0 0 
Υποχρεώσεις από Χρηματοδοτικές 
Μισθώσεις 0 0 0 0 
Αποζημιώσεις προσωπικού λόγω 
συνταξιοδότησης 841 0 484 0 
Λοιπά 80 -173 0 0 
 37.655 -24.347 20.856 -11.632 
  
 
 
 
 
 
1/1/2009 – 31/12/2009 Αποτελέσματα Χρήσεως  
 ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
Αναβαλλόμενος φόρος   
Χρησιμοποίηση Φορολογικών ζημιών προηγούμενων χρήσεων  -1.747 0 
Μεταφερόμενες φορολογικές ζημιές θυγατρικών 0 0 
Σχηματισμός νέων προβλέψεων στην χρήση 2.430 559 
Αντιλογισμός λόγω προβλέψεων που χρησιμοποιήθηκαν 0 0 
Ενσώματα πάγια στοιχεία 3.426 3.352 
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 1.134 198 
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 191 0 
Bραχυπρόθεσμες απαιτήσεις -12.734 -10.905 
Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις -1.620 0 
Αποθέματα– απομείωση 4.017 3.749 
Αποζημιώσεις προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης -211 -194 
Bραχυπρόθεσμες Προβλέψεις -215 -117 
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 1.904 53 
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις -1.115 -1.301 
Υποχρεώσεις από χρηματοοικονομικές μισθώσεις 0 0 
Λοιπά 0 0 
Aναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος (έσοδο) / έξοδο -4.540 -4.604 
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31/12/2008 ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 Ενεργητικού Παθητικού Ενεργητικού Παθητικού 

Μεταφερόμενες φορολογικές ζημιές 
θυγατρικών 2.760 0 0 0 
Αποθέματα– ενδοεταιρικό κέρδος 801 0 438 0 
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά 
στοιχεία 0 -4 0 0 
Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 5.670 0 0 0 
Προβλέψεις 1.417 -436 0 -436 
Ενσώματα πάγια στοιχεία 110 -6.868 0 -4.695 
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 2.511 -1.903 2.437 0 
Απαιτήσεις 6.049 0 4.264 0 
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 0 0 0 0 
Μακροπρόθεσμες υποχρώσεις 0 1.663 0 1.663 
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 257 -4.389 0 659 
Bραχυπρόθεσμα δάνεια 0 0 0 0 
Υποχρεώσεις από Χρηματοδοτικές 
Μισθώσεις 0 0 0 0 
Αποζημιώσεις προσωπικού λόγω 
συνταξιοδότησης 663 0 290 0 
Λοιπά 95 -1 1 -1 
 20.333 -11.938 7.430 -2.810 
  
 
 
 
1/1/2008 – 31/12/2008 Αποτελέσματα Χρήσεως  
 ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
Αναβαλλόμενος φόρος   
Χρησιμοποίηση Φορολογικών ζημιών προηγούμενων χρήσεων  -1.020 0 
Μεταφερόμενες φορολογικές ζημιές θυγατρικών 0 0 
Σχηματισμός νέων προβλέψεων στην χρήση 524 0 
Αντιλογισμός λόγω προβλέψεων που χρησιμοποιήθηκαν 0 0 
Ενσώματα πάγια στοιχεία 1.374 491 
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία -3.643 -4.022 
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία -11 0 
Bραχυπρόθεσμες απαιτήσεις 5.218 4.651 
Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις -511 0 
Αποθέματα– απομείωση -632 -961 
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 0 0 
Αποζημιώσεις προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης -34 -21 
Bραχυπρόθεσμες Προβλέψεις 245 337 
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 543 103 
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις -891 -1.092 
Λοιπά 2 0 
Aναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος (έσοδο) / έξοδο 1.164 -514 
 
 
 
Στην περίπτωση που αφορολόγητα αποθεματικά της μητρικής διανεμηθούν στους μετόχους, αυτά θα 
υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος με τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή κατά την ημερομηνία της 
διανομής, ενώ στην περίπτωση διανομής του υπολοίπου κερδών εις νέον δεν θα επιβληθεί φόρος 
εισοδήματος.  
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9. Κέρδη ανά Μετοχή  
 

Ο υπολογισμός των βασικών και απομειωμένων κερδών ανά μετοχή έχει ως εξής: 
 

ΟΜΙΛΟΥ  ΕΤΑΙΡΙΑΣ  

31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008 

Καθαρό κέρδος αποδιδόμενο στους 
μετόχους της μητρικής 

49.832 50.147 2.717 18.559 

Μέσος σταθμικός αριθμός μετοχών  158.960.522 158.942.093 158.960.522 158.942.093 

Μείον: Μέσος σταθμικός αριθμός 
ιδίων μετοχών 

0 0 0 0 

Μέσος σταθμικός αριθμός μετοχών σε 
κυκλοφορία 

158.960.522 158.942.093 158.960.522 158.942.093 

Βασικά κέρδη ανά μετοχή (ΚΑΜ) 
(σε ευρώ) 

€ 0,3135 € 0,3155 € 0,0171 € 0,1168 

Μέσος σταθμικός αριθμός μετοχών σε 
κυκλοφορία (για βασικά ΚΑΜ) 

158.960.522 158.942.093 158.960.522 158.942.093 

Επίδραση από ενδεχόμενη άσκηση 
δικαιωμάτων προαίρεσης (μέσος 
σταθμικός αριθμός χρήσης) 

0 47.903 0 47.903 

Μέσος σταθμικός αριθμός μετοχών σε 
κυκλοφορία (για απομειωμένα ΚΑΜ) 

158.960.522 158.989.996 158.960.522 158.989.996 

     
Απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή 
(ΚΑΜ) (σε ευρώ) 

€ 0,3135 € 0,3154 € 0,0171 € 0,1167 

 
Η διαφορά μεταξύ του μέσου σταθμικού  αριθμού μετοχών σε κυκλοφορία και των μετοχών 
συμπεριλαμβανομένου και αυτών που θα προέκυπταν από ενδεχόμενη άσκηση δικαιωμάτων 
προαίρεσης δεν είναι σημαντική. 
 
10. Μερίσματα  
 ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 

31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008 
Δηλωθέντα μερίσματα κοινών 
μετοχών στη χρήση: 

    

Τελικό μέρισμα χρήσης 2005 0 4.480 0 0 
Τελικό μέρισμα χρήσης 2006 0 4.476 0 0 
Τελικό μέρισμα χρήσης 2007 0 65.448 0 28.324 
Τελικό μέρισμα χρήσης 2008 52.142 27.378 17.495 17.476 
Πρώτο μέρισμα χρήσης 2009 10.386 0 0 0 
  62.528 101.782 17.495 45.800 
Μείον : πρώτο μέρισμα 2009 που δεν έχει 
καταβληθεί και δεν έχει εγκριθεί από ΓΣ 
την ημερομηνία ισολογισμού  

    

0 0 0 0 

Μέρισμα ως η κίνηση ιδίων 
κεφαλαίων 

62.528 101.782 17.495 45.800 

Σύνολο μερίσματος χρήσης 2009: € 0,15 
(Εταιρείας € 0,15) 

23.844 34.971 23.844 34.971 

Μείον : Ποσά που έχουν καταβληθεί στη 
χρήση  

0 -17.476 0 -17.476 

Μέρισμα που δεν έχει αναγνωριστεί 
σαν υποχρέωση κατά την 31η 
Δεκεμβρίου  

23.844 17.495 23.844 17.495 
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11. Ενσώματα πάγια στοιχεία 
Τα ενσώματα πάγια στοιχεία αναλύονται ως εξής:  
 

ΟΜΙΛΟΥ 
Εδαφικές 
εκτάσεις 

Κτίρια και 
εγκαταστάσεις 

Μηχανήματα 
και 

εξοπλισμός 
Μεταφορικά 

μέσα 
Έπιπλα &  
εξοπλισμός 

Ακινητοποιήσεις 
υπό εκτέλεση ΣΥΝΟΛΑ 

1η  Ιανουαρίου 2009  

Κόστος 6.517 9.204 162.158 3.851 88.257 2.435 272.422 
Σωρευμένες     
αποσβέσεις * 0 -1.971 -56.993 -1.470 -53.693 -381 -114.508 

Αναπόσβεστη αξία   
1η  Ιανουαρίου 2009 6.517 7.233 105.165 2.381 34.564 2.054 157.914 

ΚΟΣΤΟΣ 
Προσθήκες χρήσεως 3.032 6.054 88.510 1.073 23.569 1.718 123.956 
Μεταφορά παγίων από 
(σε) άλλη κατηγορία 0 27 2.625 -68 24 -2.764 -156 
Μεταφορά από (σε) 
αποθέματα 0 0 1 0 14 0 15 
Εκποιήσεις 0 -549 -4.154 -100 -94 0 -4.897 
Διαγραφές 0 -774 -377 -47 -406 -57 -1.661 
Προσθήκες λόγω 
εξαγορών θυγατρικών 0 26 27 0 44 0 97 
Αλλαγή μεθόδου 
ενοποίησης από πλήρη 
σε καθαρή θέση 0 -31 -12 0 -31 0 -74 
Πωλήσεις θυγατρικών 0 -1 -1.035 -41 -4 0 -1.081 

            
ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ  
Αποσβέσεις χρήσεως 0 -964 -18.634 -610 -12.729 0 -32.937 
Απομείωση ** 0 -12 -16 -44 -12 70 -14 
Εκποιήσεις  0 13 1.269 50 60 0 1.392 
Διαγραφές 0 91 313 38 108 0 550 
Προσθήκες λόγω 
εξαγορών θυγατρικών  0 -1 -2 0 -8 0 -11 
Συναλλαγματικές 
διαφορές 0 -29 -330 -88 284 -2 -165 
Αλλαγή μεθόδου 
ενοποίησης από πλήρη 
σε καθαρή θέση 0 12 7 0 11 0 30 
Πωλήσεις θυγατρικών 0 0 868 9 1 0 878 
Μεταφορά παγίων από 
(σε) άλλη κατηγορία 0 0 -108 32 27 0 -49 

Αναπόσβεστη αξία 
31 Δεκεμβρίου 2009 9.549 11.095 174.117 2.585 45.422 1.019 243.787 

31η Δεκεμβρίου 
2009  
Κόστος 9.549 13.956 247.743 4.668 111.373 1.332 388.621 
Σωρευμένες       
αποσβέσεις * 0 -2.861 -73.626 -2.083 -65.951 -313 -144.834 

Αναπόσβεστη αξία 
31 Δεκεμβρίου 2009 9.549 11.095 174.117 2.585 45.422 1.019 243.787 

 
* συμπεριλαμβάνονται και συναλλαγματικές διαφορές 
** ποσό € 70 στην κατηγορία «Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση» αφορά αντιστροφή απομείωσης 
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ΟΜΙΛΟΥ 
Εδαφικές 
εκτάσεις 

Κτίρια και 
εγκαταστάσεις 

Μηχανήματα 
και 

εξοπλισμός 
Μεταφορικά 

μέσα 
Έπιπλα &  
εξοπλισμός 

Ακινητοποιήσεις 
υπό εκτέλεση ΣΥΝΟΛΑ 

1η  Ιανουαρίου 2008  

Κόστος 6.517 3.189 81.154 1.845 82.234 183 175.122 
Σωρευμένες     
αποσβέσεις * 0 -1.517 -46.864 -862 -40.422 -71 -89.736 

Αναπόσβεστη αξία   1η  
Ιανουαρίου 2008 6.517 1.672 34.290 983 41.812 112 85.386 

Εγγραφή Προσαρμογής 
(κόστος) 0 0 0 0 1.957 0 1.957 
Εγγραφή Προσαρμογής 
(απόσβεση) 0 0 0 0 -127 0 -127 

Κόστος 6.517 3.189 81.154 1.845 84.191 183 177.079 
Σωρευμένες αποσβέσεις 0 -1.517 -46.864 -862 -40.549 -71 -89.863 

  6.517 1.672 34.290 983 43.642 112 87.216 
ΚΟΣΤΟΣ 
Προσθήκες χρήσεως 0 6.002 76.871 1.704 12.117 7.495 104.189 
Μεταφορά παγίων σε 
άλλη κατηγορία 0 11 5.767 281 63 -6.037 85 
Μεταφορά από (σε) 
αποθέματα 0 0 0 0 0 780 780 
Εκποιήσεις 0 -27 -388 -60 -8.114 0 -8.589 
Διαγραφές 0 -16 -1.470 -34 -55 0 -1.575 

Προσθήκες λόγω 
εξαγορών θυγατρικών 0 45 224 115 55 14 453 
ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ  
Αποσβέσεις χρήσεως 0 -560 -10.385 -392 -12.302 0 -23.639 
Απομείωση 0 0 -4 0 0 -124 -128 
Εκποιήσεις  0 20 17 28 1.066 0 1.131 
Διαγραφές 0 5 1.437 31 40 0 1.513 
Προσθήκες λόγω 
εξαγορών θυγατρικών 0 -10 -123 -47 -41 0 -221 
Συναλλαγματικές 
διαφορές 0 91 -2.646 53 -637 -186 -3.325 

Μεταφορά παγίων σε 
άλλη κατηγορία 0 0 1.575 -281 -1.270 0 24 

              

Αναπόσβεστη αξία 31 
Δεκεμβρίου 2008 6.517 7.233 105.165 2.381 34.564 2.054 157.914 

31η Δεκεμβρίου 2008 
Κόστος 6.517 9.204 162.158 3.851 88.257 2.435 272.422 
Σωρευμένες    
αποσβέσεις * 0 -1.971 -56.993 -1.470 -53.693 -381 -114.508 

Αναπόσβεστη αξία 31 
Δεκεμβρίου 2008 6.517 7.233 105.165 2.381 34.564 2.054 157.914 

 
* συμπεριλαμβάνονται και συναλλαγματικές διαφορές 
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ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
Εδαφικές 
εκτάσεις 

Κτίρια και 
εγκαταστάσεις 

Μηχανήματα 
και 

εξοπλισμός 

Μεταφορικά 
μέσα 

Έπιπλα &  
εξοπλισμός 

ΣΥΝΟΛΑ 

1η  Ιανουαρίου 2009      
Κόστος 0 1.616 1 117 52.154 53.888 
Σωρευμένες 
αποσβέσεις 0 -632 -1 -41 -23.489 -24.163 
Αναπόσβεστη 
αξία  1η  
Ιανουαρίου 
2009 0 984 0 76 28.665 29.725 

ΚΟΣΤΟΣ       
Προσθήκες 
χρήσεως 3.030 2.117 0 0 22.182 27.329 
Διαγραφές 0 0 0 -5 0 -5 
     
ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ      
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ     
Αποσβέσεις 
χρήσεως 0 -307 0 -17 -10.718 -11.042 
Διαγραφές  0 0 0 1 0 1 
Αναπόσβεστη 
αξία 31 
Δεκεμβρίου 
2009 3.030 2.794 0 55 40.129 46.008 

       
31η Δεκεμβρίου 2009 

          
Κόστος 3.030 3.733 1 112 74.336 81.212 
Σωρευμένες 
αποσβέσεις  0 -939 -1 -57 -34.207 -35.204 
Αναπόσβεστη 
αξία 31 
Δεκεμβρίου 
2009 3.030 2.794 0 55 40.129 46.008 
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ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
Κτίρια και 

εγκαταστάσεις 

Μηχανήματα 
και 

εξοπλισμός 

Μεταφορικά 
μέσα 

Έπιπλα &  
εξοπλισμός 

ΣΥΝΟΛΑ 

1η  Ιανουαρίου 2008     
Κόστος 937 1 115 42.920 43.973 
Σωρευμένες 
αποσβέσεις -475 -1 -24 -17.253 -17.753 
Αναπόσβεστη 
αξία  1η  
Ιανουαρίου 
2008 462 0 91 25.667 26.220 

ΚΟΣΤΟΣ      
Προσθήκες 
χρήσεως 679 0 2 9.234 9.915 
ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ     
Αποσβέσεις 
χρήσεως -157 0 -17 -6.236 -6.410 
Αναπόσβεστη 
αξία 31 
Δεκεμβρίου 
2008 984 0 76 28.665 29.725 

      
31η Δεκεμβρίου 2008 

         
Κόστος 1.616 1             117 52.154 53.888 
ΜΕΙΟΝ      
Σωρευμένες 
αποσβέσεις  -632 -1 -41 -23.489 -24.163 
Αναπόσβεστη 
αξία 31 
Δεκεμβρίου 
2008 984 0 76 28.665 29.725 

 
 

Σε θυγατρική του Ομίλου υφίσταται υποθήκη επί ακινήτου ύψους € 6,5 εκατ. προς εξασφάλιση 
τραπεζικού δανείου (υπόλοιπο δανείου 31/12/09 € 1,1 εκατ.). 
 
Επίσης, σε θυγατρική του Ομίλου υφίσταται υποθήκη επί λοιπών περιουσιακών στοιχείων της ύψους € 
8,4 εκατ. προς εξασφάλιση τραπεζικού δανείου ύψους € 3,9 εκατ. και τραπεζικών εγγυητικών επιστολών 
ύψους € 4,5 εκατ. (την 31/12/2009 δεν είχε γίνει χρήση του δανείου ενώ το υπόλοιπο των εγγυητικών 
επιστολών ήταν €3,9 εκατ.). 

 
Δεν υφίστανται άλλοι περιορισμοί, πέραν των ανωτέρω, στην ιδιοκτησία ή μεταβίβαση ή λοιπές 
επιβαρύνσεις επί της ακίνητης περιουσίας του Ομίλου. Επίσης κανένα στοιχείο των γηπέδων, κτιρίων και 
μηχανολογικού εξοπλισμού δεν έχει δεσμευθεί ως εγγύηση έναντι υποχρεώσεων.   

 
Την 31η Δεκεμβρίου 2009 ο Όμιλος δεν είχε συμβατικές υποχρεώσεις για την αγορά ενσώματων παγίων 
στοιχείων. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.                                                                                      

                                   
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 
 

66 
 

 
 
 
 
 
 
 
12. Άυλα περιουσιακά στοιχεία  
 

ΟΜΙΛΟΥ GOODWILL ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 

ΕΞΟΔΑ 
ΕΡΕΥΝΑΣ & 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΙΠΑ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
ΒΙΟΜ/ΝΙΚΗΣ 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 

& ΑΔΕΙΕΣ ΣΥΝΟΛΑ 
 

1η  Ιανουαρίου 2009 
  

Κόστος 58.720 40.789 14.684 16.842 105.080 236.115 
Σωρευμένες    
αποσβέσεις * -289 -23.618 -12.250 -5.866 -31.057 -73.080 
Αναπόσβεστη αξία 1η 
Ιανουαρίου 2009 58.431 17.171 2.434 10.976 74.023 163.035 
ΚΟΣΤΟΣ 
Ιδιοπαραγόμενα πάγια 0 0 0 0 0 0 
Επανεκτίμηση 72 0 0 0 0 72 
Προσθήκες χρήσεως 229 19.994 19.281 20.068 4.095 63.667 
Μεταφορά παγίων από 
(σε) άλλη κατηγορία 0 0 0 165 40 205 
Προσθήκες λόγω 
εξαγορών θυγατρικών 102 0 0 0 0 102 
Αλλαγή μεθόδου 
ενοποίησης από πλήρη 
σε καθαρή θέση 0 -4 0 0 0 -4 
Πωλήσεις θυγατρικών 0 -25 0 -3 0 -28 
Διαγραφές 0 -111 -4.424 -2.397 -10 -6.942 
ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ  
Αποσβέσεις χρήσεως 0 -3.537 -413 -5.888 -9.801 -19.639 
Απομειώσεις 0 0 0 105 0 105 
Συναλλαγματικές 
διαφορές 0 142 138 90 5 375 
Αλλαγή μεθόδου 
ενοποίησης από πλήρη 
σε καθαρή θέση 0 3 0 0 0 3 
Πωλήσεις θυγατρικών 0 18 0 1 0 19 
Διαγραφές 0 0 4.451 190 10 4.651 
Αναπόσβεστη αξία 31 
Δεκεμβρίου 2009 58.834 33.651 21.467 23.307 68.362 205.621 
31η Δεκεμβρίου 2009 
Κόστος 59.123 60.643 27.541 34.675 109.205 293.187 
Σωρευμένες    
αποσβέσεις * -289 -26.992 -8.074 -11.368 -40.843 -87.566 

Αναπόσβεστη αξία 31 
Δεκεμβρίου 2009 58.834 33.651 21.467 23.307 68.362 205.621 
 
* συμπεριλαμβάνονται και συναλλαγματικές διαφορές 
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ΟΜΙΛΟΥ GOODWILL ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 

ΕΞΟΔΑ 
ΕΡΕΥΝΑΣ & 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΙΠΑ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
ΒΙΟΜ/ΝΙΚΗΣ 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 

& ΑΔΕΙΕΣ ΣΥΝΟΛΑ 
 

1η  Ιανουαρίου 2008 
  

Κόστος 56.385 31.185 11.685 9.723 89.389 198.367 
Σωρευμένες     
αποσβέσεις * -289 -12.832 -5.667 -5.022 -16.327 -40.137 
Αναπόσβεστη αξία 1η 
Ιανουαρίου 2008 56.096 18.353 6.018 4.701 73.062 158.230 

ΚΟΣΤΟΣ 
Ιδιοπαραγόμενα πάγια 0 336 0 896 0 1.232 
Προσθήκες χρήσεως 299 11.835 2.999 7.812 14.009 36.954 
Μεταφορά παγίων από 
(σε) άλλη κατηγορία 172 -378 0 -1.589 1.686 -109 
Προσθήκες λόγω 
εξαγορών θυγατρικών 1.864 6 0 23 0 1.893 
Εκποιήσεις  0 -2.050 0 -23 -4 -2.077 
Διαγραφές 0 -145 0 0 0 -145 

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 
Αποσβέσεις χρήσεως 0 -10.375 -6.576 -656 -14.533 -32.140 
Απομειώσεις 0 0 -82 0 0 -82 
Προσθήκες λόγω 
εξαγορών θυγατρικών 0 -6 0 0 0 -6 
Συναλλαγματικές 
διαφορές 0 -426 75 -167 -197 -715 
Μεταφορά παγίων σε 
άλλη κατηγορία 0 21 0 -21 0 0 
Αναπόσβεστη αξία 31 
Δεκεμβρίου 2008 58.431 17.171 2.434 10.976 74.023 163.035 
31η Δεκεμβρίου 2008 
Κόστος 58.720 40.789 14.682 16.842 105.080 236.115 
Σωρευμένες        
αποσβέσεις *   -289 -23.618 -12.250 -5.866 -31.057 -73.080 
Αναπόσβεστη αξία 31 
Δεκεμβρίου 2008 58.431 17.171 2.434 10.976 74.023 163.035 

 
* συμπεριλαμβάνονται και συναλλαγματικές διαφορές 
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ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 

ΕΞΟΔΑ 
ΕΡΕΥΝΑΣ & 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ & 

ΑΔΕΙΕΣ ΣΥΝΟΛΑ 

1η  Ιανουαρίου 2009  

Κόστος 21.866 6.138 16.673 44.677 

Σωρευμένες αποσβέσεις -16.428 -6.138 -12.265 -34.831 

Αναπόσβεστη αξία 1η 
Ιανουαρίου 2009 5.438 0 4.408 9.846 

ΚΟΣΤΟΣ 

Προσθήκες χρήσεως 1.478 11.808 155 13.441 
ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ  

Αποσβέσεις χρήσεως -1.349 0 -992 -2.341 

Αναπόσβεστη αξία 31 
Δεκεμβρίου 2009 5.567 11.808 3.572 20.946 

31η Δεκεμβρίου 2009 

Κόστος 23.344 17.946 16.828 58.117 

Σωρευμένες αποσβέσεις  -17.777 -6.138 -13.257 -37.171 

Αναπόσβεστη αξία 31 
Δεκεμβρίου 2009 5.567 11.808 3.572 20.946 
 
 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 

ΕΞΟΔΑ 
ΕΡΕΥΝΑΣ & 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ & 

ΑΔΕΙΕΣ ΣΥΝΟΛΑ 

1η  Ιανουαρίου 2008  

Κόστος 21.179 4.005 8.535 33.719 

Σωρευμένες αποσβέσεις -8.109 0 -5.487 -13.596 

Αναπόσβεστη αξία 1η 
Ιανουαρίου 2008 13.070 4.005 3.048 20.123 
ΚΟΣΤΟΣ 

Προσθήκες χρήσεως 687 2.133 8.138 10.958 

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

Αποσβέσεις χρήσεως -8.319 -6.138 -6.778 -21.235 

Αναπόσβεστη αξία 31 
Δεκεμβρίου 2008 5.438 0 4.408 9.846 

31η Δεκεμβρίου 2008 

Κόστος 21.866 6.138 16.673 44.677 

Σωρευμένες αποσβέσεις  -16.428 -6.138 -12.265 -34.831 
Αναπόσβεστη αξία 31 
Δεκεμβρίου 2008 5.438 0 4.408 9.846 
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13. Συμμετοχές σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρίες 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΣΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (€’ 000) 

% συμμετοχής ΧΩΡΑ 31/12/2009 31/12/2008 

Bilyoner Interactif Hizmelter AS 25% Τουρκία 1.798 1.489 
Lotrich Information Co. LTD 40% Ταϊβάν 3.990 3.922 
Nanum Lotto 15% Κορέα 5.970 5.970 
CyberArts Licensing LCC 35% Ην.Πολιτείες 4.433 0 
Intralot South Africa LTD (1) 45% N.Αφρική 2.450 0 
Λοιπές   20 101 
   18.661 11.482 

 
(1) Η εταιρεία INTRALOT SOUTH AFRICA LTD  ενοποιείται από την 30/06/2009 με την μέθοδο της Καθαρής Θέσης (τις 

προηγούμενες περιόδους ενοποιείτο με τη μέθοδο της πλήρους ενοποίησης) καθώς δεν συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις του ΔΛΠ 27. 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΣΕ 
ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (€’ 000) 

% 
συμμετοχής 

ΧΩΡΑ Αξία 
κτήσης 

Απομεί
ωση 

Απομ. αξία 
κτήσης 

Απομ. αξία 
κτήσης 

   31/12/09   31/12/09 31/12/08 
Bilyoner Interactif Hizmelter As 25% Τουρκία 499 0 499 499 
Lotrich Information Co LTD 40% Ταϊβάν 5.131 0 5.131 5.131 
Nanum Lotto 15% Κορέα 5.970 0 5.970 5.970 
Intralot South Africa LTD (1) 45% N.Αφρική 2.300 0 2.300 0 
Λοιπές   1 0 1 1 
   13.901 0 13.901 11.601 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΣΕ 
ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 

Ποσοστό 
συμμετοχής 

ΧΩΡΑ 31/12/09  31/12/09 31/12/08 

Intralot De Chile 99,99% Χιλή 9.361 0 9.361 9.361 
Intralot Inc 85% ΗΠΑ 9.253 0 9.253 4.424 
Intralot De Peru SAC 99,98% Περού 15.759 0 15.759 15.759 
Pollot Ltd 100% Πολωνία 3.687 0 3.687 2.249 
Intralot Holdings International Ltd 100% Κύπρος 8.464 0 8.464 8.464 
Intralot Australia pty Ltd 100% Αυστραλία 114 0 114 114 
Εταιρία Στοιχημάτων Α.Ε. 95% Ελλάδα 139 0 139 139 
Maltco Lotteries Ltd 73% Μάλτα 6.993 0 6.993 6.993 
Intralot Betting Operations Ltd 54,95% Κύπρος 2.000 0 2.000 2.000 
Royal Highgate Ltd 3,82% Κύπρος 182 0 182 182 
Inteltek Internet AS 20% Τουρκία 67.326 0 67.326 67.326 
Loteria Moldovei S.A. 47,90% Μολδαβία 656 0 656 656 
Intralot Asia Pacific Ltd 100,00% Κίνα 295 0 295 295 
Intralot Luxembourg S.A. 100,00% Λουξεμβούργο 31 0 31 31 
Intralot New Zealand Ltd 100% Νέα Ζηλανδία 568 0 568 568 
Intralot South Africa Ltd (1) 72,95% Ν.Αφρική 0 0 0 2.300 
Intralot Iberia SAU 100% Ισπανία 635 0 635 635 
Intralot Iberia Holdings S.A. 100% Ισπανία 60 0 60 60 
Tecnoaccion S.A. 50,01% Αργεντινή 8.225 0 8.225 8.225 
Intralot Beijing Co Ltd 100% Κίνα 195 0 195 110 
Intralot Argentina S.A.  89,79% Αργεντινή 453 0 453 453 
Gaming Solutions International 
Ltd 

99% Κολομβία 316 0 316 316 

Intralot South Korea S.A. 100% Κορέα 75 0 75 75 
Intralot Do Brazil Ltda 99,97% Βραζιλία 6.387 0 6.387 1.774 
Intralot Finance UK Plc 100% Ην.Βασίλειο 57 0 57 16 
Intralot Interactive S.A. 51% Ελλάδα 31 0 31 0 
Intralot Nederland B.V. 100% Ολλανδία 91 0 91 91 
Λοιπές   19 0 19 10 
   141.373 0 141.373 132.626 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   155.274 0 155.274 144.227 
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Δομή Ομίλου 
Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις της ΙΝΤΡΑΛΟΤ και 
των θυγατρικών της οι οποίες απεικονίζονται κατωτέρω : 

 
I. Μέθοδος πλήρους 
ενοποίησης: 

ΕΔΡΑ 
% ΑΜΕΣΗΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

% ΕΜΜΕΣΗΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

% 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟ
ΧΗΣ 

 ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. Μαρούσι, Αττική Μητρική Μητρική - 
5. ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ Α.Ε. Νέο Ηράκλειο, Αττική 95% 5% 100% 
10. BETTING CYPRUS LTD Λευκωσία, Κύπρος  100% 100% 

 INTRALOT DE CHILE S.A. Σαντιάγκο, Χιλή 99,99%  99,99% 
 INTRALOT DE PERU SAC Λίμα, Περού 99,98%  99,98% 
 INTRALOT INC Ατλάντα, ΗΠΑ 85%  85% 

 
INTRALOT BETTING 
OPERATIONS (CYPRUS) LTD 

Λευκωσία, Κύπρος 54,95%  54,95% 

1. ROYAL HIGHGATE LTD Παραλίμνι, Κύπρος 3,82% 29,39% 33,21% 
 POLLOT Sp.zo.o Βαρσοβία, Πολωνία 100%  100% 
 ΜALTCO LOTTERIES LTD Βαλέτα, Μάλτα 73%  73% 

 
ΙΝTRALOT HOLDINGS 
INTERNATIONAL LTD 

Λευκωσία, Κύπρος 100%  100% 

2. LOTROM S.A. Βουκουρέστι ,Ρουμανία  60% 60,00% 

2. YUGOLOT LTD 
Bελιγράδι, Σερβία& 
Μαυροβούνιο 

 100% 100% 

2. YUGOBET LTD 
Bελιγράδι, Σερβία& 
Μαυροβούνιο 

 100% 100% 

2. BILOT EOOD Σόφια, Βουλγαρία  100% 100% 
3. EUROFOOTBALL LTD Σόφια, Βουλγαρία  49% 49% 
4. EUROFOOTBALL PRINT LTD Σόφια, Βουλγαρία  49% 49% 

2. 
INTRALOT INTERNATIONAL 
LTD 

Λευκωσία, Κύπρος  100% 100% 

5. INTRALOT OPERATIONS LTD Λευκωσία, Κύπρος  100% 100% 

2. 
INTRALOT BUSINESS 
DEVELOPMENT LTD 

Λευκωσία, Κύπρος  100% 100% 

2. 
INTRALOT TECHNOLOGIES 
LTD 

Λευκωσία, Κύπρος  100% 100% 

14. INTELTEK INTERNET AS Κων/πολη, Τουρκία 20% 25% 45% 
21 LOTERIA MOLDOVEI S.A. Κισινάου, Μολδαβία 47,90% 32,85% 80,75% 

6,7,8 TOTOLOTEK S.A. Βαρσοβία, Πολωνία  92,45% 92,45% 

2. 
WHITE EAGLE 
INVESTMENTS LTD 

Xερτφορντσάιρ, Ηνωμένο 
Βασίλειο 

 100% 100% 

2. BETA RIAL Sp.Zoo Βαρσοβία, Πολωνία  100% 100% 
2. UNICLIC LTD Λευκωσία, Κύπρος  50% 50% 
9. DOWA LTD Λευκωσία, Κύπρος  30% 30% 

 
INTRALOT NEW ZEALAND 
LTD 

Oυέλιγκτον, Νέα 
Ζηλανδία 

100%  100% 

2 ΙNTRALOT EGYPT LTD Λευκωσία, Κύπρος  88,24% 88,24% 
11,13, 2 E.C.E.S. SAE Κάϊρο, Αίγυπτος  90,03% 90,03% 

2. INTRALOT OOO Mόσχα, Ρωσία  100% 100% 
 POLDIN LTD Βαρσοβία, Πολωνία 100%  100% 

 
INTRALOT ASIA PACIFIC 
LTD 

Χονγκ Κονγκ, Κίνα 100%  100% 

 
INTRALOT AUSTRALIA PTY 
LTD 

Μελβούρνη, Αυστραλία 100%  100% 

 
INTRALOT LUXEMBOURG 
S.A. 

Λουξεμβούργο, 
Λουξεμβούργο 

100%  100% 

2. INTRALOT ITALIA SRL Ρώμη, Ιταλία  90% 90% 

13. 
SERVICIOS TRANSDATA 
S.A. 

Λίμα, Περού  100% 100% 

 INTRALOT IBERIA SAU Μαδρίτη, Ισπανία 100%  100% 

 
INTRALOT IBERIA 
HOLDINGS S.A. 

Μαδρίτη, Ισπανία 100%  100% 
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 TECNO ACCION S.A. 
Μπουένος Άιρες, 
Αργεντινή 

50,01%  50,01% 

2. 
GAMING SOLUTIONS 
INTERNATIONAL SAC 

Λίμα, Περού  100% 100% 

2. 
GAMING SOLUTIONS 
INTERNATIONAL LTD 

Μπογκοτά, Κολομβία 99% 1% 100% 

 INTRALOT BEIJING Co LTD Πεκίνο, Κίνα 100%  100% 
2. NAFIROL S.A. Μοντεβιδέο, Ουρουγουάη  100% 100% 

15. INTRALOT ARGENTINA S.A. 
Μπουένος Άιρες, 
Αργεντινή 

89,79% 10,21% 100% 

2. LEBANESE GAMES S.A.L Λίβανος  99,99% 99,99% 
16. VENETA SERVIZI S.R.L. Μογκλιάνο Βενετο, Ιταλία  90% 90% 

 INTRALOT SOUTH KOREA Σεούλ, Ν.Κορέα 100%  100% 

 INTRALOT FINANCE UK PLC 
Λονδίνο, Ηνωμένο 

Βασίλειο 
100%  100% 

 ΑΤΡΟΠΟΣ Α.Ε. Μαρούσι, Αττική 100%  100% 
2. SLOVENSKE LOTERIE A.S. Μπρατισλάβα, Σλοβακία  51% 51% 
17. TORSYS S.R.O. Μπρατισλάβα, Σλοβακία  51% 51% 
17. TACTUS S.R.O. Μπρατισλάβα, Σλοβακία  51% 51% 

 INTRALOT DO BRAZIL LTDA Σαο Πάολο, Βραζιλία 99,97%  99,97% 

18. OLTP LTDA 
Ριο Ντε Τζανέιρο, 

Βραζιλία 
 93% 93% 

2. 
INTRALOT INTERACTIVE 
S.A. 

Μαρούσι, Αττική 51% 24% 75% 

14. INTRALOT JAMAICA LTD Κίνγκστον, Τζαμάικα  100% 100% 

19. INTRALOT GUATEMALA S.A. 
Γουατεμάλα Σίτι, 
Γουατεμάλα  100% 100% 

20. 
LOTERIAS  Y  APUESTAS DE 
GUATEMALA S.A. 

Γουατεμάλα Σίτι, 
Γουατεμάλα  51% 51% 

2. INTRALOT ST. LUCIA LTD Κέιστρις, Σάντα Λουτσία  100% 100% 

19. 
INTRALOT DOMINICANA 
S.A. Άγιος Δομίνικος  100% 100% 

19. 
INTRALOT LATIN AMERICA 
INC Μαιάμι, ΗΠΑ  100% 100% 

 INTRALOT NEDERLAND B.V. Άμστερνταμ, Ολλανδία 100%  100% 

2. 
NIKANTRO HOLDINGS Co 
LTD Λευκωσία, Κύπρος  100% 100% 

22. 
INTRALOT INTERACTIVE 
USA LLC 

Ατλάντα, ΗΠΑ  100% 100% 

2. JACKSPOT S.p.A. Ρώμη, Ιταλία  51% 51% 

 
 
II. Μέθοδος Καθαρής 
Θέσης: 

    

 
BILYONER INTERAKTIF 
HIZMELTER AS (πρώην 
LIBERO INTERAKTIF AS) 

Κων/πολη, Τουρκία 25%  25% 

 
LOTRICH INFORMATION Co. 
LTD 

Ταϊπέι, Ταϊβάν 40%  40% 

23. CYBERARTS LICENSING LLC Μπέρκλεϋ, ΗΠΑ  35% 35% 
24.  CYBERARTS INC Μπέρκλεϋ, ΗΠΑ  35% 35% 

 
INTRALOT SOUTH AFRICA 
LTD 

Γιοχάνεσμπουργκ, 
N.Αφρική 

45%  45% 

12. GIDANI LTD 
Γιοχάνεσμπουργκ, 

N.Αφρική 
 16,41% 16.41% 
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 Θυγατρική της:     
 1: Intralot Betting Operations(Cyprus)Ltd 13: Intralot Operations  Ltd 
 2: Intralot Holdings International Ltd 14: Intralot Iberia Holdings S.A. 
 3: Bilot EOOD  15: Intralot de Chile S.A. 
 4: Eurofootball Ltd  16: Intralot Italia SRL 
 5: Intralot International Ltd  17: Slovenske Loterie AS 
 6: Pollot Sp.Zoo  18: Intralot Do Brazil Ltda 
 7: White Eagle Investments Ltd  19: Intralot St.Lucia Limited 
 8: Beta Rial Sp.Zoo.  20: Intralot Guatemala S.A. 
 9: Uniclic Ltd  21: Nikantro Holdings Co Limited 
 10: Εταιρία Στοιχημάτων Α.Ε.  22: Intralot Inc 
 11: Intralot Egypt LTD  23: Intralot Interactive USA LLC 
 12: Intralot South Africa Ltd  24: CyberArts Licensing LLC 

 
 
 
Βασικά οικονομικά μεγέθη εταιρειών ενοποιούμενων με την μέθοδο της καθαρής θέσης 
(πρώτο επίπεδο ενοποίησης) 
 

Βασικά οικονομικά μεγέθη  Ενεργητικό Υποχρεώσεις Έσοδα 
κέρδη / (ζημίες) 
μετά φόρων 

      
BILYONER INTERAKTIF HIZMELTER 
AS (πρώην LIBERO INTERAKTIF AS) 

 10.601 3.410 14.167 4.673 

LOTRICH INFORMATION Co. LTD  11.773 1.709 651 234 
CYBERARTS LICENSING LLC  3.303 887 2.560 -769 
INTRALOT SOUTH AFRICA LTD  61.641 57.169 9.189 764 

      
 
 
Ο Όμιλος έχει επίσης μικρής αξίας λοιπές συμμετοχές σε θυγατρικές και συγγενείς για τις οποίες σε 
σχέση με την ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. δεν υφίσταται σχέση μητρικής – θυγατρικής με τη μορφή της νομικής 
οντότητας.  
 
 
Η εταιρεία η Inteltek Internet AS ενοποιείται με τη μέθοδο της πλήρους ενοποίησης καθώς 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του ΔΛΠ 27. 
  
Η εταιρεία INTRALOT SOUTH AFRICA LTD  ενοποιείται από την 30/06/2009 με την μέθοδο της 
Καθαρής Θέσης (τις προηγούμενες περιόδους ενοποιείτο με τη μέθοδο της πλήρους ενοποίησης) 
καθώς δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του ΔΛΠ 27. Το ποσοστό συμμετοχής του Ομίλου από την 
30/06/2009 ανέρχεται σε 45%. Από την μεταβολή στα ποσοστά συμμετοχής, ο Όμιλος καταχώρησε 
ζημιά ύψους 526 χιλ. ευρώ στην κατάσταση συνολικών εσόδων της χρήσης. 
 
Η εταιρεία Yuvenga CJSC δεν ενοποιείται από την 01/07/2009 καθώς δεν συντρέχουν πλέον οι 
προϋποθέσεις του ΔΛΠ 27. Ο Όμιλος εντός του 2009 πώλησε το ποσοστό συμμετοχής του. Από την 
μεταβολή αυτή, ο Όμιλος καταχώρησε κέρδος  ύψους 6,6 εκατ. ευρώ στην κατάσταση συνολικών 
εσόδων της χρήσης. 
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14. Εξαγορές επιχειρήσεων  
 
 
Εξαγορές που πραγματοποιήθηκαν το 2009 
 
 
 

Συμμετοχή στην Άτροπος Α.Ε.  
 

Το 2009  ο Όμιλος προχώρησε σε εξαγορά επιπλέον ποσοστού (97%) της Άτροπος Α.Ε., 

αποκτώντας έτσι το 100% της εταιρείας. 

 

Η λογιστική και εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων της  Άτροπος Α.Ε. την ημερομηνία κατά 

την οποία ο Όμιλος απέκτησε τον έλεγχο ήταν: 

 

 Εύλογη 
αξία 

€000 

Λογιστική  
αξία 

€000 
    
         
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 2           2  
   
   
   
Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα   19       19 
Σύνολο ενεργητικού 21      21 
   
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 35   35 
Αξία Καθαρής Θέσης -14 -14 
   
Συμμετοχή Ομίλου 100% -14  
Τίμημα εξαγοράς  7   
Υπεραξία κατά την εξαγορά  21  
   
Η καθαρή ταμειακή εκροή αναλύεται ως εξής:   
Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα που αποκτήθηκαν 19  
Τίμημα εξαγοράς σε μετρητά -7  
Ταμειακή εισροή Ομίλου 12  
   

 

 

Συμμετοχή στην Tactus S.R.O. 
 

Το 2009  ο Όμιλος προχώρησε σε εξαγορά του 100% της Σλοβακικής εταιρίας Tactus s.r.o. μέσω 

της θυγατρικής Slovenske Loterie A.S., στην οποία η Intralot Holdings International LTD κατέχει 

το 51%. 

 

Η λογιστική και εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων της  Tactus s.r.o. την ημερομηνία κατά 

την οποία ο Όμιλος απέκτησε τον έλεγχο ήταν: 
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Εύλογη 
αξία 

€000 

Λογιστική  
αξία 

€000 

Ενσώματα πάγια στοιχεία 87  87  

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 1  1  

Αποθέματα 5  5  

Εμπορικές και λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις 91  91  

Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα 37  37  

Σύνολο ενεργητικού 221  221  

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 241  241  

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 75  75  

Αξία καθαρής θέσης -95  -95  

Συμμετοχή Ομίλου 100% -95  

Τίμημα εξαγοράς 7  

Υπεραξία κατά την εξαγορά 102  

Η καθαρή ταμειακή εκροή αναλύεται ως εξής: 

Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα που αποκτήθηκαν 37  

Τίμημα εξαγοράς σε μετρητά -7  

Ταμειακή εισροή ομίλου 30  
 
 
Παράλληλα ο Όμιλος  
 

1. Εξαγόρασε ποσοστό 10,27% της εταιρείας Supreme Ventures Limited με έδρα την Jamaica, 
η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα των τυχερών παιχνιδιών. 

2. Εξαγόρασε ποσοστό 35% της εταιρείας CyberArts Licensing LLC με έδρα τις ΗΠΑ, η οποία 
κατέχει το 100% της εταιρείας CyberArts Inc. 

3. Εξαγόρασε επιπλέον ποσοστό 5% της εταιρείας Intralot Italia SRL αυξάνοντας έτσι το 
συνολικό ποσοστό συμμετοχής σε 90%. 

4.  Εξαγόρασε επιπλέον ποσοστό 32,85% της εταιρείας Loteria Moldovei LTD αυξάνοντας έτσι 
το συνολικό ποσοστό συμμετοχής σε 80,75%. 

5. Εξαγόρασε πλήρως την εταιρεία E.C.E.S. SAE αυξάνοντας έτσι την έμμεση του συμμετοχή 
από 75,01% σε 90,03%. 

6. Εξαγόρασε πλήρως την εταιρεία Nikantro Holdings Co Limited 
7. Συμμετείχε στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Totolotek S.A. αυξάνοντας το 

ποσοστό του από 75,83% σε 92,45%. 
8. Ίδρυσε τις παρακάτω εταιρείες: 

• Intralot  Interactive SA με ποσοστό 75%  
• Intralot Jamaica LTD με ποσοστό 100% 
• Intralot Guatemala SA με ποσοστό 100% 
• Loterias y Apuestas De Guatemala SA με ποσοστό 51% 
• Intralot St. Lucia Limited με ποσοστό 100% 
• Intralot Dominicana SA με ποσοστό 100% 
• Intralot Latam Inc με ποσοστό 100% 
• Intralot Nederland BV με ποσοστό 100% 
• Intralot Interactive USA LLC με ποσοστό 100% 
• Jackspot SpA με ποσοστό 51% 
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15. Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία 

 
Τα λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία, τα οποία στο σύνολο τους έχουν ταξινομηθεί από τον Όμιλο ως 
«Διαθέσιμα προς Πώληση» αναλύονται παρακάτω: 

 
 ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008 

Υπόλοιπο έναρξης 3.506 6.981 459 676 

Αγορές 22.878 0 0 0 

Προσθήκες λόγω εξαγοράς 2 0 0 0 
Μετατροπή απαίτησης σε 
χρηματοοικονομικό προϊόν 29.481 0 0 0 

Πωλήσεις -306 -3.125 0 0 

Αναπροσαρμογή Εύλογης Αξίας -6.338 -217 39 -217 

Αλλαγή στη μέθοδο ενοποίησης 0 0 0 0 

Συναλλαγματικές διαφορές -99 -133 0 0 

Υπόλοιπο λήξης 49.124 3.506 498 459 

 
Τα παραπάνω αφορούν: 
 
 ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008 
Εισηγμένα χρεόγραφα 33.729 60 100 60 
Μη-εισηγμένα χρεόγραφα 15.395 3.446 398 399 

Σύνολο 49.124 3.506 498 459 
 
 ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008 
Μακροπρόθεσμα χρεόγραφα 34.331 3.506 498 459 
Βραχυπρόθεσμα χρεόγραφα 14.793 0 0 0 

Σύνολο 49.124 3.506 498 459 
 
Κατά τη χρήση του 2009 οι ζημιές του Ομίλου από την αποτίμηση σε εύλογες αξίες των παραπάνω 
χρηματοοικονομικών στοιχείων ύψους € 6.338 χιλ. καταχωρήθηκαν κατά € 5.926 χιλ. σε ιδιαίτερο 
αποθεματικό των ιδίων κεφαλαίων και κατά € 412 χιλ. στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Αντίστοιχα για 
την Εταιρεία τα κέρδη € 40 χιλ. καταχωρήθηκαν στα ίδια κεφάλαια. 
 
Για επενδύσεις που εμπορεύονται σε οργανωμένες χρηματιστηριακές αγορές, η εύλογη αξία καθορίζεται 
με αναφορά στη χρηματιστηριακή τιμή κλεισίματος κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Για 
επενδύσεις για τις οποίες δεν υπάρχει αντίστοιχη τιμή αγοράς, η εύλογη αξία καθορίζεται με αναφορά 
στην τρέχουσα αξία αγοράς ενός άλλου μέσου το οποίο είναι ουσιαστικά το ίδιο, ή εκτιμάται βασιζόμενο 
στις αναμενόμενες ταμειακές ροές των καθαρών περιουσιακών στοιχείων που αποτελούν τη βάση της 
επένδυσης ή στην αξία κτήσεως. 
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16. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις  
 
Οι λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις αναλύονται κατά την 31 Δεκεμβρίου 2009 ως εξής:  
 
 ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ 

 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008 

Απαιτήσεις από Πελάτες 25.341 18.893 0 0 
Απαιτήσεις από συνδεμένα μέρη 
(σημ.29) 1.753 50.724 0 0 
Δοσμένες  Εγγυήσεις 1.419 1.338 0 0 
Λοιπές απαιτήσεις 47.252 34.746 421 417 
 75.765 105.701 421 417 

 
 
 
17. Αποθέματα  
 
Τα αποθέματα (σε χιλ € ) αναλύονται ως εξής: 
 
 ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ 
 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008 
Εμπορεύματα – μηχανήματα 50.175 45.136 47.778 42.519 
Λοιπά 3.626 4.390 0 0 
 53.801 49.526 47.778 42.519 
Απομείωση -1.735 -1.735 -1.735 -1.735 
 52.066 47.791 46.043 40.784 
 
Η επιβάρυνση των αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την 31 Δεκέμβριου 2009, από αποθέματα, 
ανέρχεται για τον Όμιλο σε € 29.467 χιλ. (2008: € 42.782 χιλ.) ενώ για την εταιρεία € 42.286 χιλ. 
(2008 : € 71.307 χιλ.). 
 
 
 
 
18. Εμπορικές και λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις  
 
 ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ 

 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008 

Πελάτες 80.454 141.974 37.430 56.426 

Απαιτήσεις από συνδεόμενα μέρη 
(Σημείωση 29) 

46.391 28.907 134.013 169.063 

Λοιπές απαιτήσεις (1) 18.646 41.173 17.814 22.860 
Μείον: Προβλέψεις -7.810 -5.869 -9.358 -4.358 

Έξοδα προπληρωθέντα και λοιπές 
απαιτήσεις 

34.949 10.230 11.515 453 

 172.630 216.415 191.414 244.444 

 
(1) Συμπεριλαμβάνονται παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα συνολικής αξίας για τον Όμιλο 
31/12/2009 € 69 χιλ. (31/12/2008 € 1.167 χιλ.). 
 
Τα παραπάνω υπόλοιπα είναι άτοκα. 
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Η χρονική απεικόνιση βραχυχρόνιων και μακροχρόνιων έχει ως ακολούθως: 
 
  OΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

  2009 2008 2009 2008 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ         
Πελάτες 80.454 141.974 37.430 56.426 
Απαιτήσεις από συνδεόμενα μέρη 48.144 79.631 134.013 169.064 
Έξοδα προπληρωθέντα και λοιπές 
απαιτήσεις 127.607 106.381 29.750 23.729 
Προβλέψεις για επισφαλείς 
απαιτήσεις -7.810 -5.869 -9.358 -4.358 
Σύνολο 248.395 322.117 191.835 244.861 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΛΗΚΤΟΤΗΤΑΣ     
0-3 μήνες 26.048 38.479 9.960 0 
3-12 μήνες 146.582 177.937 181.454 244.444 
Πέρα από 1  χρόνο 75.765 105.701 421 417 
Σύνολο 248.395  322.117 191.835 244.861 

 
 
 
19. Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα  
 
Οι καταθέσεις όψεως είναι άτοκες ή έντοκες που αποδίδουν έσοδα στα εκάστοτε ημερήσια τραπεζικά 
επιτόκια. 
Οι βραχυπρόθεσμες προθεσμιακές καταθέσεις γίνονται για περιόδους από μία (1) ημέρα έως ένα 
μήνα, ανάλογα με τις απαιτούμενες ανάγκες διαθεσίμων του Ομίλου, και αποδίδουν έσοδα ανάλογα 
με τα σχετικά ισχύοντα επιτόκια.  
 
 
Για τους σκοπούς της κατάστασης ταμειακών ροών, ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα κατά την 31 
Δεκεμβρίου 2009 αποτελούνται από: 
 
 ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008 
Ταμείο και καταθέσεις όψεως 139.611 239.191 1.536 4.643 
Βραχυπρόθεσμες προθεσμιακές 
καταθέσεις 79.500 66.256 39.044 17.361 
 219.111 305.447 40.580 22.004 
 
Οι προθεσμιακές καταθέσεις σε ξένο νόμισμα σχετίζονται κυρίως με συμβόλαια ανταλλαγής 
νομισμάτων (τα οποία έχουν χαρακτήρα προθεσμιακής κατάθεσης και όχι παράγωγου 
χρηματοοικονομικού προϊόντος). 
 
20. Μετοχικό Κεφάλαιο και Αποθεματικά  
 ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
   
158.961.721 Κοινές Μετοχές των  €0,30 εκάστη 47.689 47.689 
 
Αποθεματικά  
 
Τακτικό αποθεματικό  
Βάσει του Ελληνικού εμπορικού νόμου, οι εταιρείες απαιτείται να σχηματίσουν το 5% τουλάχιστον των 
ετησίων καθαρών τους κερδών, όπως αυτά απεικονίζονται στα λογιστικά βιβλία, σε τακτικό 
αποθεματικό, μέχρις ότου το σωρευμένο ποσό του τακτικού αποθεματικού γίνει τουλάχιστον ίσο με το 
1/3 του μετοχικού κεφαλαίου. Το ανωτέρω αποθεματικό δεν δύναται να διανεμηθεί κατά τη διάρκεια 
λειτουργίας της Εταιρίας.  
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Αποθεματικό συναλλαγματικών διαφορών  
Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται για την καταχώριση συναλλαγματικών διαφορών από την 
μετατροπή των οικονομικών καταστάσεων θυγατρικών εταιρειών εξωτερικού. Το υπόλοιπο στο 
αποθεματικό αυτό του Ομίλου την 31 Δεκεμβρίου 2009 ήταν χρεωστικό € 25 εκατ. (2008: χρεωστικό 
€ 15,4 εκατ.). 
 
Αφορολόγητα και Ειδικώς Φορολογηθέντα Αποθεματικά  
Τα αφορολόγητα και ειδικώς φορολογηθέντα αποθεματικά αντιπροσωπεύουν έσοδα τόκων, τα οποία 
είτε είναι αφορολόγητα ή έχουν φορολογηθεί με 15% στην πηγή τους. Το συγκεκριμένο έσοδο δεν 
είναι φορολογητέο υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν επαρκή κέρδη από τα οποία μπορούν να 
σχηματιστούν αντίστοιχα αφορολόγητα αποθεματικά. Με βάση την Ελληνική φορολογική νομοθεσία, 
αυτό το αποθεματικό εξαιρείται του φόρου εισοδήματος, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα διανεμηθεί 
στους μετόχους. Η Εταιρία δεν προτίθεται να διανείμει το συγκεκριμένο αποθεματικό και επομένως δεν 
έχει προβεί στον υπολογισμό αναβαλλόμενου φόρου εισοδήματος που θα ήταν αναγκαίος κατά την 
περίπτωση διανομής του αποθεματικού. Το υπόλοιπο των αποθεματικών αυτών κατά την 31η 
Δεκεμβρίου 2009 ήταν € 28.299 χιλ. για τον Όμιλο (2008: € 28.055 χιλ.) και € 7.282 χιλ. για την 
Εταιρία (2008: € 7.282 χιλ.).  
 
 
Αποθεματικό από την έκδοση σύνθετων χρηματοοικονομικών μέσων 
Το αποθεματικό αυτό αφορά το Ομολογιακό δάνειο (σημείωση 21: ΔΑΝΕΙΟ Α) και ανέρχεται σε € 
12.045 χιλ. 
 
Αποθεματικό δικαιωμάτων προαιρέσεως 
Αφορά την διάθεση δικαιωμάτων προαιρέσεως και ανέρχεται για τη χρήση 2009 σε € 20.844 χιλ. 
(2008: € 20.844 χιλ.).  
 
21. Μακροπρόθεσμα Δάνεια 
 

Τα μακροπρόθεσμα δάνεια της 31 Δεκεμβρίου 2009 αναλύονται ως κάτωθι: 
 

 Νόμισμα Επιτόκιο ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
   €’000 €’000 
Δάνειο Α (€200.000.000) EUR 2,25% 189.530 189.611 
Δάνειο Β (€70.000.000) EUR 3M EURIBOR+0,85% 70.000 70.000 
Δάνειο Γ (€200.000.000) EUR 1M EURIBOR+0,45% 198.986 0 
Λοιπά   25.192 0 
   483.708 259.611 
Μείον:  Πληρωτέα την επόμενη χρήση (Σημείωση 27) -16.923 0 
Επαναγορά δανείου Α   -10.772 0 
Στοιχεία Κ.Θ.  12.279 12.369 
Μακροπρόθεσμα δάνεια   468.292 271.980 

 
 
 Ανάλυση Ευαισθησίας των Δανείων του Ομίλου σε Μεταβολές Επιτοκίων 
 

Ποσά χρήσης 2009  
Μεταβλητότητα 
Επιτοκίων 

Επίδραση 
στα κέρδη 
προ φόρων 

 Euribor 1M +/- 1% 2.000 
 Euribor 3M +/- 1% 700 

Ποσά χρήσης 2008    

 Euribor 1M +/- 1% 1.500 
 Euribor 3M +/- 1% 910 
 Prime rate +/- 1% 165 
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• Δάνειο Α: Την 20 Δεκεμβρίου 2006, η Intralot Luxembοurg («Εκδότης») εξέδωσε ένα 
Ανταλλάξιμο Ομολογιακό Δάνειο με ονομαστική αξία ποσού €200 εκατομμύρια με 
καταληκτική ημερομηνία την 20 Δεκεμβρίου 2013, όπου οι κάτοχοι, εφόσον δεν ασκηθεί το 
δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές το 2013, έχουν το δικαίωμα να αποφασίσουν εξόφληση 
ποσού €230.076.637,6 (ονομαστική αξία αυξημένη κατά 15,04%), ή μετατροπή σε 
13.289.036 κοινές μετοχές της ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.. Ο τόκος είναι πληρωτέος σε εξαμηνιαία βάση 
με ονομαστικό επιτόκιο 2,25% ετησίως. Το ομόλογο είναι διαπραγματεύσιμο στην αγορά του 
Λουξεμβούργου.  

• Δάνειο Β: Το Ιούλιο του 2006, η μητρική εταιρία συμφώνησε για τη χορήγηση ομολογιακού 
δανείου ποσού EURO 70 εκατομμυρίων, το οποίο εκτοκίζεται με βάση το 3Μ Euribor πλέον 
περιθωρίου 0,85%. Το δάνειο θα αποπληρωθεί τον Ιούλιο του 2011. Η εταιρία διατηρεί το 
δικαίωμα να προβεί σε  αποπληρωμή της ονομαστικής αξίας των ομολογιών υπό όρους. Οι 
όροι του ομολογιακού δανείου προβλέπουν περιπτώσεις καταγγελίας που περιλαμβάνουν 
μεταξύ των συνήθων όρων για δάνεια αυτού του τύπου: vα προσκομίζει στον διαχειριστή 
ελεγμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και να παρέχει στους ομολογιούχους κάθε 
σχετική πληροφορία για την οικονομική κατάσταση της, να έχει ασφαλισμένα τα περιουσιακά 
της στοιχειά, να μην μεταβάλει εκτός Ελλάδας την καταστατική της έδρα, να γνωστοποίει 
κάθε γεγονός καταγγελίας, να εξοφλεί εμπρόθεσμα τις οφειλές της προς το δημόσιο, να 
ενημερώνει τον διαχειριστή πληρωμών σχετικά με την πορεία οποιονδήποτε δικαστικών  
εκκρεμοτήτων που ενδέχεται να επηρεάσουν την οικονομική της κατάσταση. 

• Δάνειο Γ: Το Δεκέμβριου του 2007 θυγατρική υπέγραψε σύμβαση κοινοπρακτικού δανείου σε 
μορφή ανακυκλούμενης πίστωσης (Revolving Credit Facility), συνολικού ύψους 500 εκατ. 
ευρώ με πενταετή διάρκεια. Ο όμιλος έχει χρησιμοποιήσει ποσό ύψους 200 εκατ. Ευρώ το 
οποίο εκτοκίζεται με βάση το 1M/2M/3M Euribor πλέον περιθωρίου 0,45%. Το δάνειο θα 
χρησιμοποιηθεί για γενικούς εταιρικούς σκοπούς που περιλαμβάνουν την αναχρηματοδότηση 
υφισταμένων τραπεζικών υποχρεώσεων, τη χρηματοδότηση εξαγορών και επενδύσεων ενώ 
αναμένεται να βελτιώσει την κεφαλαιακή διάρθρωση και να μειώσει σημαντικά το 
χρηματοοικονομικό κόστος του Ομίλου. 

 
Το μέσο σταθμικό επιτόκιο των μακροπρόθεσμων δανείων είναι ίσο με 1,57% σε Ευρώ και από 4% 
έως 12% σε άλλα νομίσματα. 
 
Τα δάνεια κατατάσσονται ως ακολούθως στις δύο κατηγορίες σε σχέση με την περίοδο 
αποπληρωμής.  

1 έως 2 έτη: B 
2 έως 5 έτη: Δάνειο Α, Γ 
 
Κατά την διάρκεια του 2009, η θυγατρική του Ομίλου Intralot Holdings International Ltd αγόρασε 
μέρος του μετατρέψιμου σε ομολογίες δανείου της  ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.  με ονομαστική αξία € 10,85 
εκατ. (περίπου 5,4% της αρχικής ονομαστικής αξίας των € 200 εκατ. κατά την έκδοση) πριν την 
λήξη τους. Από το κόστος της επαναγοράς που ανήλθε σε € 9,38 εκατ., € 9,29 εκατ. 
κατανεμήθηκαν στις υποχρεώσεις και € 90 χιλ. στην καθαρή θέση. Η διαφορά μεταξύ της εύλογης 
αξίας της υποχρέωσης και της αξίας της αποτιμώμενης με την μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου, 
ανερχόμενη σε € 1,5 εκατ. αναγνωρίστηκε στην κατάσταση αποτελεσμάτων στα 
χρηματοοικονομικά αποτελέσματα σύμφωνα με το ΔΛΠ 32 «Χρηματοπιστωτικά Μέσα: 
Γνωστοποίηση και Παρουσίαση». Το ποσό που κατανεμήθηκε στην καθαρή θέση αναγνωρίστηκε 
αφαιρετικά από τα αποθεματικά. 

 
 
22. Αποζημιώσεις προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης  
 

(α) Κρατικά Ασφαλιστικά Προγράμματα: Οι εισφορές του Ομίλου προς τα ασφαλιστικά 
ταμεία για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2009 καταχωρήθηκαν στα έξοδα και 
ανήλθαν σε € 10.401 χιλιάδες, όπως αναφέρεται και στην Σημείωση 5. 

 
 (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 το 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 
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αποζημίωση σε περίπτωση συνταξιοδότησης  ισούται με το 40% της αποζημίωσης που θα 
ήταν πληρωτέα σε περίπτωση αναίτιας απόλυσης. Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις τοπική 
πρακτική, αυτά τα προγράμματα δεν χρηματοδοτούνται. Ο Όμιλος χρεώνει την κατάσταση 
συνολικών εσόδων 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.  

 
Ανεξάρτητοι αναλογιστές πραγματοποίησαν εκτίμηση για τις υποχρεώσεις του Ομίλου και της 
ΙΝΤΡΑΛΟΤ που απορρέουν από την υποχρέωση τους να καταβάλουν αποζημιώσεις λόγω 
συνταξιοδότησης. Η κίνηση της καθαρής υποχρέωσης που απεικονίζεται στον Ισολογισμό, οι 
λεπτομέρειες και βασικές υποθέσεις της αναλογιστικής μελέτης την 31η Δεκεμβρίου 2009 έχουν ως 
κάτωθι: 
 
 ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008 

Παρούσα αξία μη χρηματοδοτούμενων 
υποχρεώσεων 

4.055 2.768 2.716 2.059 

Μη αναγνωρισμένες αναλογιστικές ζημίες -293 -649 -296 -608 

Καθαρή υποχρέωση στον ισολογισμό 3.762 2.119 2.420 1.451 

Συστατικά του καθαρού περιοδικού 
κόστους συνταξιοδότησης :  

    

Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας 1.987 604 964 298 
Χρηματοοικονομικό κόστος 137 113 116 96 

Αποσβέσεις μη καταχωρημένων 
αναλογιστικών (κερδών)/ζημιών 

23 39 23 37 

Επίδραση περικοπής / διακανονισμού / 
τερματικές παροχές 

741 -10 635 -5 

Χρέωση στην κατάσταση συνολικών 
εσόδων (Σημείωση 5) 

2.888 746 1.738 426 

Πρόσθετο κόστος επιπλέον παροχών 0 0 0 0 
Συνολική χρέωση στην κατάσταση 
συνολικών εσόδων 

2.888 746 1.738 426 

Συμφωνία υποχρεώσεων παροχών:      
Καθαρή υποχρέωση έναρξης περιόδου 2.119 1.719 1.451 1.077 
Κόστος υπηρεσίας 1.987 604 964 298 
Χρηματοοικονομικό κόστος 137 113 116 96 

Αποσβέσεις μη καταχωρημένων 
αναλογιστικών (κερδών)/ζημιών 

23 38 23 37 

Επίδραση περικοπής / διακανονισμού / 
τερματικές παροχές 

741 -10 636 -5 

Πληρωθείσες παροχές -1.253 -307 -770 -52 
Μη ενοποίηση θυγατρικής 0 0 0 0 
Ενοποίηση νέων εταιριών 0 0 0 0 

Συναλλαγματικές διαφορές 8 -38 0 0 

Παρούσα αξία της υποχρέωσης τέλους 
περιόδου 

3.762 2.119 2.420 1.451 

 
Βασικές υποθέσεις:   
Προεξοφλητικό επιτόκιο  6,2% 
Ποσοστό αύξησης μισθών 4% 
Αύξηση δείκτη τιμών καταναλωτή 2% 
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23. Παροχές βασισμένες σε μετοχές 
 
Πρόγραμμα συμμετοχής των εργαζομένων στο μετοχικό κεφάλαιο 

Ο Όμιλος διαθέτει προγράμματα σαν κίνητρο σε ορισμένα στελέχη και στους εργαζόμενους 
με την παραχώρηση μη μεταβιβάσιμων δικαιωμάτων απόκτησης μετοχών. Κατά την 
ημερομηνία κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων έχει εγκριθεί το Πρόγραμμα ΙΙΙ: 
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα εγκρίθηκε από την Β΄ Επαναληπτική Συνεδρίαση της από 
16.11.2009 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας που έλαβε χώρα 
την 14η Δεκεμβρίου 2009. 
Αποφασίστηκε η έγκριση προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης επί μετοχών 
της Εταιρείας (stock options) σε πρόσωπα εκ των αναφερομένων στην παράγραφο 13 του 
άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Πρόγραμμα ΙΙΙ) και 
συγκεκριμένα όπως τα ανωτέρω δικαιώματα για αγορά μετοχών χορηγηθούν στα μέλη του 
Δ.Σ. της Εταιρείας, στους Γενικούς Διευθυντές, στα Διευθυντικά και λοιπά Στελέχη της  
Εταιρείας και των συνδεόμενων με αυτήν  εταιρειών κατά την έννοια της παρ. 5 του 
άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/1920, καθώς και σε πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες σε 
σταθερή βάση στην Εταιρεία ή/και στις ως άνω συνδεόμενες με αυτήν εταιρείες.  
Η τιμή ασκήσεως των δικαιωμάτων ορίστηκε στα τέσσερα (4) Ευρώ ανά μετοχή ενώ οι 
μετοχές της ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. που τελικά θα εκδοθούν, αν ασκηθούν όλα τα δικαιώματα που 
θα διατεθούν, δεν θα υπερβαίνουν τις  οχτώ εκατομμύρια (8.000.000) μετοχές (ήτοι 
περίπου 5,03% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας). Για την ικανοποίηση των 
δικαιωμάτων προαίρεσης η Εταιρεία θα προβαίνει σε αυξήσεις του μετοχικού της 
κεφαλαίου. 
 
Η διάρκεια του προγράμματος θα είναι τετραετής, ήτοι μέχρι τον Δεκέμβριο του 2013. 
Έκαστος δικαιούχος, κατά τη διάρκεια εκάστου έτους, θα ασκεί δικαιώματα που δεν θα 
υπερβαίνουν το 1/3 του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων προαίρεσης που του 
αναλογούν. 
 
Σε περίπτωση μεταβολής του σημερινού αριθμού των μετοχών της Εταιρείας μέχρι τον 
προσδιορισμό, την χορήγηση ή την άσκηση των δικαιωμάτων προαίρεσης, τόσο ο αριθμός 
των δικαιωμάτων του δικαιούχου όσο και η τιμή διάθεσης αυτών θα αναπροσαρμόζονται, 
έτσι ώστε οι κάτοχοι δικαιωμάτων να διατηρούν την αναλογία συμμετοχής τους στο 
μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. 
 
Επίσης εξουσιοδοτήθηκε το Δ.Σ. της εταιρείας να συντάξει τον σχετικό κανονισμό του ως 
άνω Προγράμματος ΙΙΙ και να ρυθμίσει κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια σχετικά με 
αυτό.(Συνεδρίαση Δ.Σ. 28.01.2010). 
 
Τέλος, αποφασίστηκε η τροποποίηση του υφιστάμενου αντιστοίχου Προγράμματος ΙΙ 
δικαιωμάτων προαίρεσης για αγορά μετοχών ώστε να μην χορηγηθούν επιπλέον 
δικαιώματα πέραν αυτών που ήδη έχουν χορηγηθεί. 
 
 
24. ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  ΑΡΘΡΟΥ  11α του Ν. 3371/05 
 
1. Διάρθρωση του μετοχικού κεφαλαίου. 
 To μετοχικό κεφάλαιο της Eταιρείας ανέρχεται  σήμερα στο ποσό των σαράντα επτά 
εκατομμυρίων εξακοσίων ογδόντα οχτώ χιλιάδων πεντακοσίων δέκα  έξι Ευρώ   και 
τριάντα λεπτών (47.688.516,30) διαιρουμένου σε εκατόν πενήντα οχτώ εκατομμύρια  
εννιακόσιες εξήντα  μια  χιλιάδες επτακόσιες είκοσι μία (158.961.721) κοινές ονομαστικές 
μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του Ευρώ (€ 0,30) εκάστης. 
 Όλες οι μετοχές της  Eταιρείας είναι εισηγμένες  προς διαπραγμάτευση στην Αγορά Αξιών 
του Χρηματιστηρίου Αθηνών, στην κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης  στον κλάδο 
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«Τυχερά Παιχνίδια». Οι μετοχές της Εταιρείας είναι κοινές ονομαστικές με δικαίωμα 
ψήφου. 
 
2. Περιορισμοί στη μεταβίβαση μετοχών της εταιρείας, όπως ενδεικτικά περιορισμοί στην 
κατοχή μετοχών ή υποχρέωση λήψης προηγούμενης έγκρισης από την εταιρεία, από 
άλλους μετόχους ή από Δημόσια ή Διοικητική Αρχή, με την επιφύλαξη του άρθρου 4 παρ. 
2 του ν. 3371/2005. Η μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας γίνεται όπως ορίζει ο νόμος 
και δεν υφίστανται  περιορισμοί στη μεταβίβαση από το καταστατικό της. Σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 3310/05 («Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» -περί βασικού 
μετόχου)  εξωχώριες εταιρείες (όπως καθορίζονται με τον νόμο 3310/2005)   που τυχόν 
καταστούν «βασικοί μέτοχοι» οφείλουν να εκποιήσουν το συνολικό ή υπερβαίνοντα κατά 
περίπτωση αριθμό μετοχών, βάσει των οποίων οι εταιρείες αυτές απέκτησαν την ιδιότητα 
του βασικού μετόχου  και σε κάθε περίπτωση  εφόσον αυτό ζητηθεί, οι μέτοχοι 
υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις διατάξεις της νομοθεσίας σχετικά με τη διαφάνεια 
των δημοσίων συμβάσεων. 
 
3. Σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές κατά την έννοια των διατάξεων του Π.Δ. 
51/1992. 
O κ. Σωκράτης Κόκκαλης κατείχε με ημερομηνία 31/12/2009 ποσοστό 20,01%  του 
μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.  
O κ. Κωνσταντίνος Δημητριάδης κατείχε με ημερομηνία 31/12/2009 ποσοστό 8,95%  του 
μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. 
Η  INVESCO LTD κατείχε με ημερομηνία 31/12/2009 ποσοστό 5%  του μετοχικού 
κεφαλαίου της εταιρείας. 
Η INTESA SANPAOLO SPA κατείχε με ημερομηνία 31/12/2009 ποσοστό 5,01%  του 
μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. 
 
Κανένα άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν κατέχει ποσοστό μεγαλύτερο του 5%  του 
μετοχικού κεφαλαίου. 
 
4. Κάτοχοι κάθε είδους μετοχών που παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγχου. 
 Δεν υφίστανται μετοχές της Εταιρείας που παρέχουν στους κατόχους τους ειδικά 
δικαιώματα ελέγχου.  
 
5. Περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου. 
Δεν προβλέπονται στο καταστατικό της Εταιρείας περιορισμοί στο  δικαίωμα ψήφου. 
 
6. Συμφωνίες μεταξύ των μετόχων της Eταιρείας. 
Δεν είναι γνωστή στην Εταιρεία η ύπαρξη συμφωνιών  μεταξύ των μετόχων της,  οι οποίες 
συνεπάγονται περιορισμούς στη μεταβίβαση των μετοχών της ή στην άσκηση  δικαιωμάτων 
ψήφου που απορρέουν από τις μετοχές αυτές. 
 
7. Κανόνες  διορισμού και αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και 
τροποποίηση του καταστατικού. 
Οι κανόνες  που προβλέπει το καταστατικό  της Εταιρείας για το διορισμό  και την 
αντικατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της και την τροποποίηση των 
διατάξεων του καταστατικού δεν διαφοροποιούνται από τα προβλεπόμενα στον Κ.Ν. 
2190/1920. 
 
8. Αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου ή ορισμένων μελών του για έκδοση νέων 
μετοχών ή την αγορά ιδίων μετοχών. 
Το Δ.Σ. της ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. έχει αρμοδιότητα για την έκδοση νέων μετοχών στις 
ακόλουθες περιπτώσεις: 
 



ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.                                                                                      

                                   
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 
 

83 
 

α. σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2, 3 και 4 του καταστατικού της Εταιρείας όπου ορίζονται 
τα ακόλουθα : 
 
«2. Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου αυτού, ορίζεται δια του παρόντος ότι το 
Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα μετά από σχετική εξουσιοδότηση της Γενικής 
Συνέλευσης, με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του 
συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση 
νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του κεφαλαίου που είναι 
καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν 
λόγω εξουσία. Η παραπάνω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις 
υποχρεώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κωδικοποιημένου νόμου 2190/20. 
Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική 
Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε χρόνια για κάθε ανανέωση 
και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. 
3. Κατ' εξαίρεση της διάταξης της προηγούμενης παραγράφου, αν τα αποθεματικά της 
Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, 
για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανόμενη με την 
εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος  και ανάλογη 
τροποποίηση του παρόντος άρθρου. 
4. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παρ. 2 του παρόντος 
άρθρου δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.» 
Το ως άνω δικαίωμα δεν έχει χορηγηθεί στο Δ.Σ. της Εταιρείας. 
 
β. σε περιπτώσεις του άρθρου 13§13 του  Κ.Ν. 2190/1920   και σύμφωνα με το άρθρο 7  
παρ. 3 εδ. τελευτ. του καταστατικού της εταιρείας (χορήγηση δικαιωμάτων προαίρεσης επί 
μετοχών της εταιρείας – stock options) όπου ορίζονται τα ακόλουθα :  
3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε 
είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα 
προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων 
κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό 
κεφάλαιο.  
Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας, την οποία όρισε το όργανο της 
εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της 
προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920, 
δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Στην περίπτωση της 
παραγράφου 6 του  άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, η προθεσμία για την άσκηση του 
δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού 
συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών. Μετά το τέλος 
των προθεσμιών αυτών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί  σύμφωνα με τα παραπάνω, 
διατίθενται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας ελεύθερα σε τιμή όχι κατώτερη της 
τιμής που καταβάλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο 
της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει 
την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή την 
τυχόν παράταση της, ορίζει με απόφαση του το διοικητικό συμβούλιο εντός των χρονικών 
ορίων που προβλέπονται από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920. 
Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται 
υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, 
δημοσιεύεται με επιμέλεια της εταιρείας στο τεύχος ανώνυμων εταιρειών και εταιρειών 
περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Με την επιφύλαξη της 
παραγράφου 6 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της 
προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να 
παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το 
σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την 
άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφαση τους για την από αυτούς 
άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να 
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αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή "επί αποδείξει", εφόσον οι μετοχές είναι 
ονομαστικές στο σύνολο τους. 
Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των 
παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 
2190/1020, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης της 
παραγράφου 7 του  Κ.Ν. 2190/1920. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το διοικητικό 
συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη γενική συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία 
αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος 
προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων 
μετοχών. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας 
του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα 
προτίμησης κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται 
από πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, που έχουν 
δικαίωμα να δέχονται τίτλους προς φύλαξη, για να προσφερθούν στους μετόχους 
σύμφωνα με την παράγραφο 7 του Κ.Ν. 2190/1920. Επίσης, δεν υπάρχει αποκλεισμός από 
το δικαίωμα προτίμησης, όταν η αύξηση κεφαλαίου έχει σκοπό τη συμμετοχή του 
προσωπικού στο κεφάλαιο της εταιρείας σύμφωνα με το π.δ. 30/1988 (ΦΕΚ 13 Α`). 
Το κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί, εν μέρει, με εισφορές σε μετρητά και, εν μέρει, με 
εισφορές σε είδος. Στην περίπτωση αυτή, πρόβλεψη του οργάνου που αποφασίζει την 
αύξηση, κατά την οποία οι μέτοχοι που εισφέρουν είδος δεν συμμετέχουν και στην αύξηση 
με εισφορές σε μετρητά, δεν συνιστά αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, αν η 
αναλογία της αξίας των εισφορών σε είδος, σε σχέση με τη συνολική αύξηση είναι 
τουλάχιστον ίδια με την αναλογία της συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο των μετόχων 
που προβαίνουν στις εισφορές αυτές. Σε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με 
εισφορές εν μέρει σε μετρητά και εν μέρει σε είδος, η αξία των εισφορών σε είδος πρέπει 
να έχει αποτιμηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 9α  του Κ.Ν. 2190/1920 πριν από τη λήψη 
της σχετικής απόφασης. 
Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των 
παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 
2190/1920, μπορεί να θεσπισθεί πρόγραμμα διάθεσης μετοχών στα μέλη του διοικητικού 
συμβουλίου και το προσωπικό της εταιρείας, καθώς και των συνδεόμενων με αυτήν 
εταιρειών κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/1920, με τη 
μορφή δικαιώματος προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών, κατά τους όρους της 
απόφασης αυτής, περίληψη της οποίας υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του 
άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920. Ως δικαιούχοι μπορούν να ορισθούν και πρόσωπα που 
παρέχουν στην εταιρεία υπηρεσίες σε σταθερή βάση. Η ονομαστική αξία των μετοχών που 
διατίθενται κατά την παρούσα παράγραφο δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει, συνολικά, το ένα 
δέκατο (1/10) του κεφαλαίου, που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία της 
απόφασης της γενικής συνέλευσης. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης προβλέπει εάν για 
την ικανοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης η εταιρεία θα προβεί σε αύξηση του 
μετοχικού της κεφαλαίου ή εάν θα χρησιμοποιήσει μετοχές που αποκτά ή έχει αποκτήσει 
σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920. Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση της 
γενικής συνέλευσης πρέπει να ορίζει τον ανώτατο αριθμό μετοχών που μπορεί να 
αποκτηθούν ή να εκδοθούν, εάν οι δικαιούχοι ασκήσουν το παραπάνω δικαίωμα, την τιμή 
και τους όρους διάθεσης των μετοχών στους δικαιούχους, τους δικαιούχους ή τις 
κατηγορίες αυτών και τη μέθοδο προσδιορισμού της τιμής απόκτησης, με την επιφύλαξη 
της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του Κ.Ν. 2190/1920, τη διάρκεια του προγράμματος, 
καθώς και κάθε άλλο συναφή όρο. Με την ίδια απόφαση της γενικής συνέλευσης μπορεί να 
ανατίθεται στο διοικητικό συμβούλιο ο καθορισμός των δικαιούχων ή των κατηγοριών 
αυτών, ο τρόπος άσκησης του δικαιώματος και οποιοσδήποτε άλλος όρος του 
προγράμματος διάθεσης μετοχών. Το διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τους όρους του 
προγράμματος, εκδίδει στους δικαιούχους που άσκησαν το δικαίωμα τους πιστοποιητικά 
δικαιώματος απόκτησης μετοχών και, ανά ημερολογιακό τρίμηνο κατ` ανώτατο όριο, 
παραδίδει τις μετοχές που έχουν ήδη εκδοθεί ή εκδίδει και παραδίδει τις μετοχές στους 
ανωτέρω δικαιούχους, αυξάνοντας το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και πιστοποιεί την 
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αύξηση του κεφαλαίου. Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου για την πιστοποίηση 
καταβολής του κεφαλαίου της αύξησης λαμβάνεται ανά ημερολογιακό τρίμηνο, κατά 
παρέκκλιση των οριζομένων στο άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920. Οι αυξήσεις αυτές του 
μετοχικού κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού και δεν 
εφαρμόζονται για αυτές οι παράγραφοι 7 έως 11 του  άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920. Το 
διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται κατά τον τελευταίο μήνα της εταιρικής χρήσης, εντός 
της οποίας έλαβαν χώρα αυξήσεις κεφαλαίου, κατά τα ανωτέρω οριζόμενα, να 
προσαρμόζει, με απόφαση του, το άρθρο του καταστατικού περί του κεφαλαίου, έτσι ώστε 
να προβλέπεται το ποσό του κεφαλαίου, όπως προέκυψε μετά τις παραπάνω αυξήσεις, 
τηρώντας τις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920. 
Η γενική συνέλευση, με απόφαση της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των 
παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και της παραγράφου 2 του άρθρου 31  του Κ.Ν. 
2190/1920 και υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 
2190/1920, μπορεί να εξουσιοδοτεί το διοικητικό συμβούλιο να θεσπίζει πρόγραμμα 
διάθεσης μετοχών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, αυξάνοντας ενδεχομένως 
το μετοχικό κεφάλαιο και λαμβάνοντας όλες τις άλλες σχετικές αποφάσεις. Η 
εξουσιοδότηση αυτή ισχύει για πέντε (5) έτη, εκτός αν η γενική συνέλευση ορίσει 
συντομότερο χρόνο ισχύος αυτής και είναι ανεξάρτητη από τις εξουσίες του διοικητικού 
συμβουλίου της παραγράφου 1 του  άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920. Η απόφαση του 
διοικητικού συμβουλίου λαμβάνεται υπό τους όρους της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του 
Κ.Ν. 2190/1920 και με τους περιορισμούς της παραγράφου 13 του  άρθρου 13 του Κ.Ν. 
2190/1920. 
 
γ. σύμφωνα με το νόμο 2190/1920 και ειδικότερα κατά τη διάταξη του άρθρου 16 του 
παραπάνω νόμου παρέχεται δυνατότητα στην εταιρεία να αποφασίσει την απόκτηση δικών 
της μετοχών.   
Σύμφωνα με την από 05.05.2009 απόφαση της   Τακτικής ΓΣ των μετόχων της Εταιρείας 
αποφασίστηκε η  τροποποίηση του προγράμματος απόκτησης από την εταιρεία ιδίων 
μετοχών που αποφασίστηκε κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 6.5.2008, σύμφωνα 
με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920, σχετικά με τα ανώτατα και κατώτατα όρια της αξίας 
απόκτησής τους και προκειμένου να προβλεφθεί η δυνατότητα διακράτησής τους για 
μελλοντική απόκτηση μετοχών άλλης εταιρείας. Ωστόσο  μέχρι σήμερα η εταιρεία δεν 
προέβη σε αγορά ιδίων μετοχών.  
 
9. Σημαντική συμφωνία  που έχει συνάψει η Εταιρεία  και η οποία τίθεται σε ισχύ, 
τροποποιείται ή λήγει σε περίπτωση  αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρείας κατόπιν δημόσιας 
πρότασης και τα αποτελέσματα της συμφωνίας αυτής. Δεν υφίσταται τέτοια συμφωνία. 
 
10. Κάθε συμφωνία που η Εταιρεία έχει συνάψει με τα μέλη του Διοικητικού  της 
Συμβουλίου  ή με το προσωπικό της, η οποία  προβλέπει  αποζημίωση σε περίπτωση  
παραίτησης ή απόλυσης  χωρίς βάσιμο λόγο ή τερματισμό της θητείας ή της απασχόλησής 
του εξαιτίας της δημόσιας πρότασης. 
Δεν υπάρχουν συμφωνίες της Εταιρείας με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  της ή με 
το προσωπικό της, οι οποίες  να προβλέπουν την καταβολή αποζημίωσης ειδικά σε 
περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο ή τερματισμού  της θητείας ή της 
απασχόλησής τους εξαιτίας δημόσιας πρότασης. 
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25. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  
 
Οι λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις κατά την 31 Δεκεμβρίου 2009 περιλαμβάνουν: 
 
 ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008 
Λοιπές χρηματοοικονομικές 
υποχρεώσεις 

37 37 0 0 

Εγγυήσεις 9.811 66 0 0 
Λοιπές υποχρεώσεις (1) 3.715 130 0 2 
 13.563 233 0 2 
 
(1) Συμπεριλαμβάνονται παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα συνολικής αξίας για τον Όμιλο 
31/12/2009 € 3.359 χιλ. 
 
26. Εμπορικές και Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 
 
Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναλύονται ως κάτωθι: 

 ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008 
Προμηθευτές 71.301 82.282 23.644 35.360 

Υποχρεώσεις προς συνδεόμενα 
μέρη (Σημείωση 29) 

30.003 13.427 31.533 13.471 

Υποχρεώσεις για κέρδη νικητών 9.399 1.345 0 0 
Λοιποί Πιστωτές (1) 18.908 24.463 2.978 1.752 
Φόροι 8.794 7.249 956 2.859 
Μερίσματα πληρωτέα 466 507 435 507 

 138.871 129.273 59.546 53.949 

     
(1) Συμπεριλαμβάνονται παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα συνολικής αξίας για τον Όμιλο 
31/12/2009 € 1.597 χιλ. (31/12/2008 € 727 χιλ.) και την Εταιρεία 31/12/2009 € 1.597 χιλ. 
(31/12/2008 € 624 χιλ.) 
 
Τα παραπάνω υπόλοιπα είναι άτοκα. 
 
Η χρονική απεικόνιση βραχυχρόνιων και μακροχρόνιων υποχρεώσεων έχει ως ακολούθως: 
 
 OΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

  2009 2008 2009 2008 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ         
Προμηθευτές 71.301 82.283 23.644 35.360 
Υποχρεώσεις προς συνδεόμενα 
μέρη 30.003 13.427 31.533 13.471 
Λοιπές Υποχρεώσεις 51.130 33.797 4.369 5.120 
Σύνολο 152.434 129.507 59.546 53.951 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΛΗΚΤΟΤΗΤΑΣ     
0-3 μήνες 78.163 49.405 30.776 26.563 
3-12 μήνες 60.708 79.869 28.770 27.386 
Πέρα από 1 χρόνο 13.563 233 0 2 

Σύνολο 152.434 129.507 59.546 53.951 
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27. Βραχυπρόθεσμα Δάνεια και δόσεις μακροπρόθεσμων δανείων πληρωτέων στη 
επόμενη χρήση (συμπεριλαμβανομένων χρηματοδοτικών μισθώσεων) 

 
Τα βραχυπρόθεσμα δάνεια είναι αναλήψεις με βάση διάφορα πιστωτικά όρια που διατηρεί ο Όμιλος 
με διάφορες τράπεζες. Η χρησιμοποίηση των συγκεκριμένων πιστώσεων αναλύεται παρακάτω: 
 
 

ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008 

Δάνεια σε EURO 4.758 10.373 0 0 
Δάνεια σε USD 6.079 3.277 0 0 
Δάνεια σε PEN 5.144 7.070 0 0 
Δάνεια σε PLN 760 644 0 0 
Δάνεια σε CLP 109 1.278 0 0 
Δάνεια σε EGP 0 2.492 0 0 
Δάνεια σε CNY 21 0 0 0 
Δάνεια σε TRY 52 0 0 0 
Δάνεια σε ZAR 0 18.645 0 0 

16.923 43.779 0 0 

Μισθώσεις σε EURO 5 22 0 0 
Μισθώσεις σε USD 1.327 467 0 0 
Μισθώσεις σε PLN 0 21 0 0 

1.333 510 0 0 

Σύνολο 18.256 44.289 0 0 

 
 
 
 
  
 
28. Ενδεχόμενες απαιτήσεις, υποχρεώσεις και Δεσμεύσεις.  
 
 
 
 

(α) Δικαστικές υποθέσεις: 
 

 
ΕΠΙΔΙΚΕΣ Ή ΥΠΟ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 
 
 
α. Την 5.9.2005 κοινοποιήθηκε στην εταιρεία, 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 
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από τη διεξαγωγή και διοργάνωση στοιχήματος επί ιπποδρομιών. Η εκδίκαση της υπόθεσης είχε 

προσδιοριστεί για τις 14.2.2008, οπότε και αναβλήθηκε για τις 8.10.2009, οπότε και 

ματαιώθηκε λόγω των εθνικών εκλογών. Μέχρι στιγμής δεν έχει επιδοθεί στην εταιρεία κλήση 

για προσδιορισμό νέας δικασίμου. Με την ανωτέρω αγωγή η ενάγουσα παραιτήθηκε του 

δικογράφου της αγωγής που είχε ασκήσει στις 10.1.2003 κατά της Εταιρίας και της ΟΠΑΠ ΑΕ  

με το ίδιο περιεχόμενο η οποία είχε προσδιορισθεί για την 18.5.2005 όποτε και η συζήτηση της 

είχε ματαιωθεί. 

 

 

β. 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 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. Τόσο η ΟΠΑΠ Α.Ε. όσο 

και οι ως άνω εταιρείες άσκησαν στις 28.06.06 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 αναμένεται η έκδοση απόφασης. Για την υπόθεση αυτή έχει γίνει σχετική 

πρόβλεψη.  

 

 

γ.  Η    INTRALOT  άσκησε την 12.5.2005 αγωγή της κατά του κ. Κ. Θωμαΐδη ενώπιον του 

Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία η  INTRALOT  ζητά την καταβολή του ποσού 

των € 300.000 ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. Η συζήτηση της υπόθεσης 

ορίστηκε αρχικά στις 26.1.2006. Την 18.1.2006 κοινοποιήθηκε στην εταιρεία  η από 9.1.2006 

αγωγή του κ. Κ. Θωμαΐδη, ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία ο 

ενάγων ζητά την καταβολή του ποσού των €300.000 ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής 

βλάβης. Δικάσιμος της ως άνω αγωγής ορίστηκε η 14.12.2006. Η αγωγή της INTRALOT  κατά 

του κ. Κ. Θωμαΐδη  αναβλήθηκε για την 14.12.2006. Οι δύο αγωγές  συνεκδικάστηκαν και 

εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 7936/2007 απόφαση που κήρυξε ματαιωθείσα την από 9.1.2006 αγωγή 

του κ. Κ. Θωμαΐδη και έκανε εν μέρει δεκτή την από 12.5.2005 αγωγή της INTRALOT. Μέχρι 

στιγμής δεν έχει κοινοποιηθεί έφεση κατά της απόφασης αυτής. 
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δ. Στις 6.8.07 κοινοποιήθηκε στην INTRALOT η από 6.8.07 ασκηθείσα ενώπιον του Δ.Σ. της 

εταιρείας «Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε.» προσφυγή του 

Ν.2522/1997 της Ένωσης Εταιρειών “G-TECH Corporation” και “G-TECH Global Services 

Corporation Ltd” εναντίον της από 31.7.2007 αποφάσεως του ΔΣ της εταιρείας «Οργανισμός 

Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε.» με την οποία αποφασίστηκε η σύναψη σύμβασης 

με την INTRALOT. Με την προσφυγή αυτή ζητείται η εξαφάνιση της ανωτέρω αποφάσεως του 

Δ.Σ. της ΟΠΑΠ Α.Ε. και κάθε άλλης συναφούς πράξεως. Στις 27.08.07 κοινοποιήθηκε στην 

INTRALOT αίτηση λήψης ασφαλιστικών μέτρων της παραπάνω Ένωσης Εταιρειών κατά της 

ΟΠΑΠ Α.Ε., με την οποία αιτήθηκε την αναστολή εκτέλεσης της ανωτέρω αποφάσεως του ΔΣ 

της ΟΠΑΠ Α.Ε. και της σύμβασης της ΟΠΑΠ Α.Ε. με την INTRALOT, δικάσιμος για την εκδίκαση 

της οποίας ορίστηκε η 11.09.07. Η INTRALOT άσκησε παρέμβαση στην ανωτέρω δίκη υπέρ της 

ΟΠΑΠ Α.Ε. Το Δικαστήριο με την υπ’αριθμ. 7597/2007 απόφασή του απέρριψε την αίτηση της 

Ένωσης Εταιρειών “G-TECH Corporation” και “G-TECH Global Services Corporation Ltd”. 

 

 

ε. Κατά των α. του εκδοτικού οίκου με την επωνυμία «Ι. Σιδέρης – Υιοί Ανδρέου Σιδέρη Ο.Ε.», 

β. του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), γ. του κ. Θεοδοσίου 

Παλάσκα, Διευθυντή Έρευνας του ΙΟΒΕ, δ. του Ιδρύματος Κόκκαλη και ε. της “INTRALOT” 

ασκήθηκε,  η από 8.3.2007 αγωγή του κ. Χαράλαμπου Κολυμπάλη, ο οποίος ζητά να 

αναγνωριστεί ως μοναδικός δημιουργός του έργου με θέμα «Οι οικονομικές επιπτώσεις του 

αθλητισμού στην Ελλάδα» και το δικαίωμά της πνευματικής ιδιοκτησίας επ’ αυτού, καθώς και 

να του καταβληθεί το ποσόν των € 300.000  ως χρηματική αποζημίωση λόγω ηθικής βλάβης. 

Δικάσιμος για την εκδίκαση ορίστηκε η 20.2.2008 οπότε και αναβλήθηκε για τις 4.3.2009, 

οπότε και αναβλήθηκε εκ νέου για τις 24.2.2010 οπότε η συζήτηση ματαιώθηκε λόγω απεργίας 

των δικαστικών υπαλλήλων. Μέχρι στιγμής δεν έχει επιδοθεί στην Εταιρεία κλήση για 

προσδιορισμό νέας δικασίμου.  

 

 

στ. Στην Τουρκία, κατά του διαγωνισμού για την διοργάνωση και λειτουργία του κεντρικού 

πρακτορείου διαχείρισης ρίσκου που διοργανώθηκε από τον οργανισμό Spor Toto (Genclik ve 

Spor Genel Mudurlugu -GSGM) και κατά του συμβολαίου για το προκαθορισμένο στοίχημα που 

υπογράφηκε στις 2 Οκτωβρίου 2003 ως αποτέλεσμα του προαναφερθέντος διαγωνισμού 

μεταξύ του GSGM και της κατά 45% θυγατρικής εταιρείας «Inteltek Internet Teknoloji Yatırım 

ve Danışmanlık Ticaret A.Ş» (Inteltek) άσκησαν προσφυγές οι εταιρείες “Reklam Departmani 

Basin Yayin Produksiyon Yapimcilik Danışmanlık ve Ticaret Limited Sirketi” (Reklam 

Departmani) και “Gtech Avrasya Teknik Hizmet ve Musavirlik AS” (Gtech) με αίτημα 

αναστολής εκτέλεσης και ακύρωσης. 

Σχετικά με την προσφυγή της GTech, το Συμβούλιο της Επικρατείας (Danistay) αποφάσισε την 

αναστολή εκτέλεσης των διοικητικών πράξεων που έχουν σχέση με τη διαγωνιστική διαδικασία. 

Κατόπιν αυτής της αποφάσεως, το συμβόλαιο για το προκαθορισμένο στοίχημα της 2 
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Οκτωβρίου 2003 καταγγέλθηκε από τον GSGM, ενώ ψηφίστηκε ο Ν. 5583/2007 που επέτρεψε 

στον GSGM να διεξάγει νέο διαγωνισμό και να υπογράψει νέο συμβόλαιο που θα είχε ισχύ 

μέχρι την 1.3.2008. Στις 15 Μαρτίου 2007, ο GSGM διεξήγαγε νέο διαγωνισμό στον οποίο η 

Inteltek αναδείχθηκε προτιμητέα ανάδοχος και απόκτησε εκ νέου το δικαίωμα να λειτουργεί 

μέχρι την 1.3.2008. Παράλληλα, η Inteltek άσκησε δύο αγωγές κατά του GSGM ισχυριζόμενη 

ότι η καταγγελία του συμβολαίου της 2 Οκτωβρίου 2003 για το προκαθορισμένο στοίχημα 

έγινε δίχως νόμιμη αιτία και ότι το ως άνω συμβόλαιο ήταν νόμιμο και παρέμενε σε ισχύ. Η 

αγωγή απορρίφθηκε, όπως και τα ένδικα μέσα κατά της σχετικής αποφάσεως.  

 

Στις 27.2.2008 το Τουρκικό Κοινοβούλιο ψήφισε νέο νόμο που επέτρεψε στον GSGM να 

υπογράψει νέο συμβόλαιο για το προκαθορισμένο στοίχημα με την Inteltek με τους ίδιους 

όρους που είχε το τελευταίο συμβόλαιο με τον GSGM και ισχύ μέχρι ένα έτος, έως ότου η 

λειτουργία του παιχνιδιού, κατόπιν νέου διαγωνισμού που ο GSGM επιτρέπεται να διεξάγει 

σύμφωνα με τον ίδιο νόμο, ξεκινήσει. Η Inteltek υπέγραψε με τον GSGM νέο συμβόλαιο με τον 

GSGM με έναρξη διάρκειάς του την 1.3.2008.  

 

Ο GSGM προκήρυξε στις 8.7.2008 νέο διαγωνισμό με ημερομηνία διεξαγωγής την 12.8.2008. 

Στις 28.8.2008 υποβλήθηκαν οι οικονομικές προσφορές επί του ανωτέρω διαγωνισμού. Η 

Inteltek προσέφερε την καλύτερη προσφορά και στις 29.8.2008 υπέγραψε με τον GSGM νέο 

συμβόλαιο με το οποίο απέκτησε το δικαίωμα διεξαγωγής παιχνιδιών στοιχημάτων στην 

Τουρκία για δέκα (10) έτη με έναρξη τον Μάρτιο του 2009. 

 

 

ζ. Στην Τουρκία ο GSGM  άσκησε στις 23.01.2006 ενώπιον του Πρωτοδικείου της Άγκυρας 

αναγνωριστική αγωγή κατά της κατά 45% θυγατρικής εταιρείας Inteltek με την οποία ζητά να 

αναγνωριστεί ότι ο υπολογισμός της υπέρβασης της πληρωμής των παιχτών από το 

προκαθορισμένο στοίχημα δυνάμει της μεταξύ τους συμβάσεως γίνεται κάθε έκαστο εξάμηνο 

και όχι σε αθροιστική βάση στο τέλος της σύμβασης. Επόμενη δικάσιμος, μετά τον ορισμό των 

πραγματογνωμόνων, είχε οριστεί η 16η Νοεμβρίου 2006, οπότε και η εκδίκαση αναβλήθηκε 

για την 30η Ιανουαρίου 2007, οπότε και η υπόθεση εκδικάστηκε. Η απόφαση που εκδόθηκε 

από το  Πρωτοδικείο της Άγκυρας την 22.2.2007 δικαίωσε την Inteltek. Ο GSGM εφεσίβαλε 

την απόφαση. Στις 18.10.2007 κοινοποιήθηκε στην Inteltek η απόρριψη της έφεσης και 

συνεπώς η απόφαση του Πρωτοδικείου της Άγκυρας είναι οριστική. Ο GSGM άσκησε προσφυγή 

κατά της ανωτέρω οριστικής αποφάσεως, η οποία απερρίφθη και ο φάκελος της υπόθεσης 

εστάλη στο πρωτοδικείο, οπότε η απόφαση οριστικοποιήθηκε.  

H Inteltek είχε προβεί σε πρόβλεψη ύψους 3,3 εκατομμυρίων Τουρκικών Λιρών (1,53 εκ. 

Ευρώ) (πλέον 1,89 εκατομμύριων (€ 874.043) που αφορούσαν σε τόκους) στις οικονομικές 

καταστάσεις της για την πιθανή αρνητική έκβαση της υποθέσεως, η οποία ήρθη δυνάμει της 

οριστικής απόφασης του Πρωτοδικείου της Άγκυρας. Επιπλέον, η Inteltek ζητά το ποσό των 

2,34 εκατ. Τουρκικών Λιρών (1,08 εκατ. Ευρώ) (πλέον τόκων) που είχε καταβληθεί την 1η και 

3η περίοδο υπολογισμού και προς τον σκοπό αυτό άσκησε την από 21 Φεβρουαρίου 2008 
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αγωγή της δικάσιμος της οποίας ορίστηκε η 22.04.2008 όποτε και επαναπροσδιορίστηκε για 

την 24.06.2008 και σε εκείνη τη δικάσιμο για την 06.11.2008 και τότε για τις 03.12.2008 προς 

συλλογή περαιτέρω αποδεικτικού υλικού. Στις 03.12.2008 το δικαστήριο αποφάσισε να ζητήσει 

έκθεση πραγματογνωμοσύνης και κατά τη δικάσιμο της 19.3.2009 το δικαστήριο δικαίωσε την 

Inteltek. O GSGM εφεσίβαλε την απόφαση και η υπόθεση εκδικάστηκε στις 26.01.2010. Η 

έκδοση απόφασης εκκρεμεί. Η Inteltek δεν έχει προβεί σε πρόβλεψη εσόδων σχετικά με τα 

ανωτέρω θέματα στις οικονομικές καταστάσεις της για την περίοδο που τελειώνει στις 

31.12.2009. 

 

 

η. Στην Τουρκία, το Ελεγκτικό Συνέδριο (Sayistay) εξετάζοντας τους λογαριασμούς του GSGM 

του 2005 έκρινε ότι υπήρχαν υπερβάλλουσες πληρωμές προς την Inteltek για συγκεκριμένες 

λειτουργικές δαπάνες χιλίων εκ των τερματικών μηχανών του συστήματος, υπό τους όρους και 

του από 30.7.2002 και του από 2.10.2003 συμβολαίου, ύψους YTL 10.670.528,78 (€ 

4.934.656,63). Για τον σκοπό αυτό απέστειλε την από 19.1.2007 επιστολή στον GSGM που 

επιδόθηκε την 26.1.2007. Από τις αρχές του 2007, ο GSGM άρχισε να παρακρατεί (και να 

τηρεί σε θεματοφύλακα) το ποσό αυτό από το ποσό που δικαιούται η Inteltek δυνάμει του από 

30.7.2002 συμβολαίου. Η Inteltek άσκησε αναγνωριστική αγωγή ενώπιον του πολιτικού 

δικαστηρίου της Άγκυρας ζητώντας να αναγνωριστεί ότι δεν υπάρχει χρέωση για ίδιες 

υπηρεσίες εκ των δύο ως άνω συμβολαίων και να της αποδοθούν τα παρακρατηθέντα ποσά. Ο 

φάκελος έρευνας του Sayistay ήταν υπέρ των απόψεων της Inteltek και για τον λόγο αυτό ο 

GSGM επέστρεψε στην Inteltek το ποσό των 2,494 εκατ. Τουρκικών Λιρών (€ 1,153 εκατ.) 

που παρακρατούσε σε θεματοφύλακα για την περίοδο μέχρι την 26.3.2007. Κατόπιν των 

ανωτέρω, κατά τη δικάσιμο της 29 Απριλίου 2008, το Δικαστήριο αποφάσισε ότι δεν υφίσταται 

λόγος να εκδώσει απόφαση σχετικά με την υπόθεση. Η απόφαση αυτή, κατόπιν απορρίψεως 

ενδίκων μέσων κατ’ αυτής, κατέστη οριστική. 

 

 

θ. Στην Τουρκία, ο GSGM άσκησε ενώπιον του Φορολογικού Δικαστηρίου της Άγκυρας, 

προσφυγή κατά της τοπικής φορολογικής αρχής για την ακύρωση προστίμου ύψους 5.075.465 

Τουρκικών λιρών (€2.347.182)  που επεβλήθη στον GSGΜ, καθώς η φορολογική αρχή θεωρεί 

ότι θα έπρεπε να είχε καταβληθεί από τον GSGM φόρος και για το δεύτερο αντίγραφο της από 

29 Αυγούστου 2008 σύμβασης με την Inteltek καθώς και για την εγγυητική επιστολή με την 

οποία εξασφαλίζεται ο ελάχιστος τζίρος των παιχνιδιών του GSGM. Η Inteltek παρενέβη 

ενώπιον του ανωτέρω δικαστηρίου υπέρ του GSGM στην υπόθεση καθώς, σύμφωνα με την από 

29 Αυγούστου 2008 σύμβαση, ο GSGM μπορεί να ζητήσει από την Inteltek το ποσό που 

τελικώς θα του καταλογιστεί. Η απόφαση που εκδόθηκε από το δικαστήριο δικαιώνει τον GSGM 

και την Inteltek και το ως άνω πρόστιμο ακυρώθηκε. Μέχρι στιγμής δεν έχει επιδοθεί έφεση 

κατά της ως άνω απόφασης. 
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ι. Στην Τουρκία, η Intralot άσκησε στις 21 Μαΐου 2009 αγωγή κατά της εταιρείας Teknoloji 

Holding A.Ş. (“Teknoloji”) ενώπιον του Πρωτοδικείου της Κωνσταντινούπολης ζητώντας από 

την Teknoloji το ποσό των 1.415.000 Τουρκικών λιρών(€654.376) επί τη βάσει του 

αδικαιολόγητου πλουτισμού καθώς η Intralot κατέβαλε αδικαιολογήτως φόρους που βάρυναν 

την Teknoloji επί μερισμάτων που διανεμήθηκαν από την Inteltek. Η εκδίκαση της υπόθεσης 

ξεκίνησε την 14η  Σεπτεμβρίου 2009 οπότε το δικαστήριο όρισε ότι θα συνεχιστεί στις 11 

Δεκεμβρίου 2009, οπότε ορίστηκε νέα δικάσιμος η 19 Μαρτίου 2010. 

 

 

ια. - Στην Πολωνία,  πρώην εργαζόμενος της θυγατρική Totolotek SA έχει ζητήσει την 

καταβολή του ποσού των PLN 11.200.000 (€ 2.588.227) για δημιουργία λογισμικού που η 

εταιρεία χρησιμοποιεί. Η αγωγή απορρίφθηκε. 

   -Στην Πολωνία, στις 10.4.2008 εξεδόθη απόφαση του αρμοδίου διαιτητικού 

δικαστηρίου επί α) της προσφυγής της Telenor Software (TTCOMM) κατά της εταιρείας 

Totolotek SA για το ποσό των PLN 85.526.710 (€ 19.764.515) που αφορά διαφυγόντα κέρδη 

της Telenor Software (TTCOMM) καθώς και για το ποσό των PLN 4.445.480,83 (€ 

1.027.313,85) για τιμολόγια εκδοθέντα κατά τη διάρκεια της μεταξύ τους από 26.4.2000 

σύμβασης και β) της ανταπαίτησης της εταιρείας Totolotek SA κατά της Telenor Software 

(TTCOMM) για αποκατάσταση ζημίας εκ διαφυγόντων κερδών για το ποσό των PLN 

93.552.601,74 (€ 21.619.232,41). Το διαιτητικό δικαστήριο έκανε μερικώς δεκτή την 

προσφυγή της Telenor Software (TTCOMM) επιδικάζοντας υπέρ της το ποσό των PLN 

6.778.852,87 (€1.566.536,82) πλέον τόκων από 18.2.2006, ενώ απέρριψε την προσφυγή της 

Totolotek SA κατά της Telenor Software (TTCOMM). Η εταιρεία έχει ήδη επιβαρύνει τα 

αποτελέσματά της. 

 

 

ιβ.  Στην Κολομβία, η Intralot έχει υπογράψει στις 22 Ιουλίου 2004 σύμβαση με την Empresa 

Territorial para la salud (“Etesa”) δυνάμει της οποίας απέκτησε το δικαίωμα διεξαγωγής 

τυχερών παιχνιδιών στην Κολομβία. Η Intralot σύμφωνα με τους όρους της ως άνω σύμβασης 

υπέβαλλε αίτημα έναρξης διαδικασίας διαιτησίας κατά της Etesa ζητώντας να αναγνωριστεί ότι 

υπήρξε απρόσμενη μεταβολή στα οικονομικά δεδομένα της ανωτέρω συμβάσεως σε βάρος της 

Intralot, για λόγους μη οφειλόμενους στην Intralot, και να υποχρεωθεί η Etesa στην αποδοχή 

της αλλαγής των οικονομικών όρων της σύμβασης σύμφωνα με τα αιτούμενα από την Intralot 

καθώς και να καταβάλει αποζημίωση στην Intralot (περιλαμβανομένων ποσών ως διαφυγόντων 

κερδών) ή, εναλλακτικά των ανωτέρω, να παύσει η ισχύς της σύμβασης δίχως περαιτέρω 

ευθύνη της Intralot. Το διαιτητικό δικαστήριο επιδίκασε υπέρ της Etesa ως άμεσα οφειλόμενο 

το ποσό των 23,6 δις Κολομβιανών πέσος (περίπου € 7.9 εκατ.). Η Intralot θα ασκήσει όλα τα 

ένδικα μέσα που είναι διαθέσιμα για τα ουσιαστικά και τυπικά σφάλματα της διαιτητικής 

απόφασης και στο πλαίσιο αυτό ήδη κατέθεσε σχετική αίτηση ακυρώσεως της διαιτητικής 



ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.                                                                                      

                                   
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 
 

93 
 

απόφασης ενώπιον του Ανωτάτου Διοικητικού Δικαστηρίου. H εταιρεία έχει σχηματίσει σχετικές 

προβλέψεις στις οικονομικές της καταστάσεις. 

 

 

ιγ. Στην Αυστραλία ασκήθηκε κατά της θυγατρικής Intralot Australia Pty Ltd. ενώπιον του 

Αστικού και Διοικητικού Δικαστηρίου της Βικτώρια (Victorian Civil and Administrative 

Tribunal), αγωγή από κάτοχο ξυστού λαχείου που ισχυρίζεται ότι το λαχείο κερδίζει 200.000 

δολάρια Αυστραλίας (€112.742,81) ενώ στην πραγματικότητα το λαχείο δεν ανήκει στα 

κερδίζοντα. Η υπόθεση εκδικάστηκε στις 11.5.2009 και η αγωγή απορρίφθηκε. Επίσης για τον 

ίδιο λόγο, ασκήθηκε ενώπιον του County Court of Victoria στην Μελβούρνη, αγωγή κατά της 

θυγατρικής Intralot Australia Pty Ltd. από έτερο κάτοχο ξυστού λαχείου που επίσης ισχυρίζεται 

ότι το λαχείο κερδίζει 200.000 δολάρια Αυστραλίας (€112.742,81) ενώ στην πραγματικότητα 

το λαχείο δεν ανήκει στα κερδίζοντα. Δικάσιμος για την υπόθεση ορίστηκε η 6.7.2009 οπότε 

και αναβλήθηκε για τις 16 και 19 Οκτωβρίου 2009 οπότε και εκδικάστηκε και η αγωγή 

απορρίφθηκε. Μέχρι στιγμής δεν έχει επιδοθεί έφεση κατά της ως άνω απόφασης. 

 

 

ιδ. Στη Ρουμανία, στις 3.7.2009 η φορολογική αρχή εξέτασε τις συναλλαγές που αφορούν στις 

εισαγωγές της εμμέσως θυγατρικής εταιρείας LOTROM SA, για την περίοδο από το Ιούλιο του 

2004 έως τον Απρίλιο του 2006 και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι εισαγωγές για εξοπλισμό 

υπολογιστών που περιείχε λογισμικό δεν είχε περιληφθεί στην αξία των δηλωμένων κατά την 

εισαγωγή στο τελωνείο και επέβαλε στην εταιρεία LOTROM SA ποσό 13.064.620 λέι Ρουμανίας 

(€ 3.082.727) (φόρος και προσαυξήσεις). Η LOTROM SA έχει ξεκινήσει διαδικασίες για την 

ακύρωση του ανωτέρω ποσού ενώπιον των αρμοδίων αρχών, ενώ έχει ζητήσει την αναστολή 

εκτέλεσης από το αρμόδιο δικαστήριο. Η υπόθεση εκκρεμεί. Η LOTROM SA πιστεύει ότι έχει 

ισχυρά επιχειρήματα ώστε το τελικό αποτέλεσμα της υπόθεσης να μην είναι αρνητικό . 

 

 

ιε. Κατά της θυγατρικής εταιρείας Intralot Holdings International Ltd. μετόχου της LOTROM SA 

και κατά της LOTROM SA, ο εκ των μετόχων της LOTROM SA κ. Petre Ion άσκησε αγωγή 

ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου του Βουκουρεστίου ζητώντας να υποχρεωθεί η Intralot 

Holdings International Ltd. να αγοράσει τις μετοχές τους στην LOTROM SA έναντι €2.500.000 

και να υποχρεωθεί η LOTROM SA να εγγράψει στο βιβλίο μετόχων την μεταβίβαση αυτή. 

Δικάσιμος για την εκδίκαση της υπόθεσης ορίστηκε η 19.01.2010 οπότε και αναβλήθηκε για 

την 02.03.2010 όποτε και αποφασίστηκε να συνεχιστεί η εκδίκαση στις 13.4.2010. 

 

 

Μέχρι τις 19.03.2010 πέραν των ανωτέρω, υπάρχουν και διάφορες άλλες επίδικες υποθέσεις οι 

οποίες δεν θα έχουν ουσιώδεις επιπτώσεις στην οικονομική κατάσταση του ομίλου. 
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(β) Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις: 
 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΧΡΗΣΕΙΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΧΡΗΣΕΙΣ 

ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.  2008‐2009     ΙNTRALOT EGYPT LTD  2006‐2009 

ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.  2007‐2009     E.C.E.S. SAE  2006‐2009 

BETTING CYPRUS LTD  2004‐2009     INTRALOT OOO  2007‐2009 

INTRALOT DE CHILE S.A.  2008‐2009     POLDIN LTD  2004‐2009 

INTRALOT DE PERU SAC  2006‐2009     INTRALOT ASIA PACIFIC LTD  2007‐2009 

INTRALOT INC.  2001‐2009     INTRALOT AUSTRALIA PTY LTD  2005‐2009 

INTRALOT BETTING OPERATIONS (CYPRUS) 
LTD 

2004‐2009 
  

INTRALOT SOUTH AFRICA LTD  2003‐2009 

ROYAL HIGHGATE LTD  2003‐2009     INTRALOT LUXEMBOURG S.A.  2006‐2009 

POLLOT Sp.zo.o  2004‐2009     INTRALOT ITALIA SRL  2007‐2009 

ΜALTCO LOTTERIES LTD  2003‐2009     SERVICIOS TRANSDATA S.A.  2006‐2009 

ΙΝTRALOT HOLDINGS INTERNATIONAL LTD  2004‐2009 
  

INTRALOT IBERIA SAU  2007‐2009 

LOTROM S.A.  2004‐2009     INTRALOT IBERIA HOLDINGS S.A.  2007‐2009 

YUGOLOT LTD  ‐     TECNO ACCION S.A.  2007‐2009 

YUGOBET LTD  ‐ 
  

GAMING SOLUTIONS INTERNATIONAL 
SAC 

2006‐2009 

BILOT EOOD  2004‐2009 
  

GAMING SOLUTIONS INTERNATIONAL 
LTD 

2007‐2009 

EUROFOOTBALL LTD  2006‐2009     INTRALOT BEIJING Co LTD  2009 

EUROFOOTBALL PRINT LTD  2004‐2009     NAFIROL S.A.  ‐ 

INTRALOT INTERNATIONAL LTD  2005‐2009     INTRALOT ARGENTINA S.A.  2007‐2009 

INTRALOT OPERATIONS LTD  2004‐2009     LEBANESE GAMES S.A.L  ‐ 

INTRALOT BUSINESS DEVELOPMENT LTD  2004‐2009     VENETA SERVIZI S.R.L.  2007‐2009 

INTRALOT TECHNOLOGIES LTD  2005‐2009     INTRALOT SOUTH KOREA S.A.  2008‐2009 

INTELTEK INTERNET AS  2003‐2009     INTRALOT FINANCE UK PLC  2008‐2009 

LOTERIA MOLDOVEI S.A.  ‐     SLOVENSKE LOTERIE AS  2008‐2009 

TOTOLOTEK S.A.  2004‐2009     TORSYS s.r.o.  2008‐2009 

WHITE EAGLE INVESTMENTS LTD  2007‐2009     INTRALOT DO BRAZIL LTDA  2008‐2009 

BETA RIAL Sp.Zoo  2004‐2009     OLTP LTDA  2008‐2009 

UNICLIC LTD  2005‐2006 
  

BILYONER INTERAKTIF HIZMELTER AS 
(πρώην LIBERO INTERAKTIF AS) 

2003‐2009 

DOWA LTD  ‐     LOTRICH INFORMATION Co. LTD  2005‐2009 

INTRALOT NEW ZEALAND LTD  2005‐2009     GIDANI LTD  2003‐2009 

INTRALOT ST.LUCIA LTD  2009     INTRALOR INTERACTIVE S.A.  2009 

INTRALOT DOMINICANA S.A.  2009     INTRALOT INTERACTIVE USA LLC  2009 

INTRALOT GUATEMALA S.A.  2009     JACKSPOT S.p.A.  2009 

LOTTERIA Y APUESTOSA DE GUATEMALA S.A.  2009     CYBERARTS LICENSING LLC  2005‐2009 

INTRALOT LATIN AMERICA INC  2009     NIKANTRO HOLDINGS Co LTD  ‐ 

INTRALOT JAMAICA LTD  2009     TACTUS s.r.o.  2009 

INTRALOT NEDERELAND BV  2009      ΑΤΡΟΠΟΣ Α.Ε.  2007‐2009 

   CYBERARTS INC  2005‐2009 

 
Επίσης είναι σε εξέλιξη φορολογικός έλεγχος για  τις χρήσεις  01/01/06-30/06/09 στην Pollot Sp.Zoo.  
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 (γ)  Δεσμεύσεις: 
 
(i) Δεσμεύσεις από λειτουργικά μισθώματα: 
 
Την 31η Δεκεμβρίου 2009 στον Όμιλο υπήρχαν ποικίλες συμφωνίες λειτουργικής μίσθωσης που 
αφορούν την ενοικίαση κτιρίων και μεταφορικών μέσων. Τα έξοδα ενοικίασης περιλαμβάνονται στην 
κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2009. 
 Τα ελάχιστα μελλοντικά πληρωτέα μισθώματα ενοικίασης βάσει μη ακυρώσιμων συμβολαίων 
λειτουργικής μίσθωσης την 31η Δεκεμβρίου 2009 έχουν ως κάτωθι: 
 
 ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008 
Εντός 1 έτους 5.982 4.791 1.733 2.250 
Μεταξύ 2 και 5 ετών 10.883 11.937 7.252 9.260 
Πέραν των 5 ετών 4.312 5.041 1.859 2.398 
Σύνολο 21.177 21.769 10.844 13.908 

 
  
(ii) Εγγυήσεις: 
 
Η Εταιρία και ο Όμιλος την 31η Δεκεμβρίου 2009 είχαν τις παρακάτω ενδεχόμενες υποχρεώσεις από 
εγγυήσεις για: 
 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 
 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008 
(α) Εξόφληση προμηθειών παγίων 0 0 0 0 
(β) Συμμετοχή σε διαγωνισμούς 1.259 700 1.259 700 
(γ) Εγγυήσεις χρηματοδοτήσεων 150.904 100.297         304.011 243.276 
(δ) Καλής εκτέλεσης 101.589 58.531 17.253 40.970 
(ε) Επιστροφή προκαταβολών 0 0 0 0 
(στ) Υπόλοιπο τιμήματος θυγατρικής 0 0 0 0 
(ζ) Λοιπά 370 503 352 503 

 254.122 160.031        322.875 285.449 
(iii) Δεσμεύσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις 
 ΟΜΙΛΟΥ 
Χρηματοδοτικές 
μισθώσεις Ελάχιστες 

πληρωμές 

Παρούσα αξία 
ελαχίστων 
Πληρωμών 

Ελάχιστες 
πληρωμές 

Παρούσα αξία ελαχ. 
Πληρωμών 

 31/12/2009 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2008 
Εντός ενός έτους 1.558 1.324 531 500
Μετά από ένα έτος έως 
πέντε έτη 17.508 17.171 13.427 13.405
Πέραν των πέντε ετών 11 0 0 0 
Μείον:Τόκοι  -582 0 -55 0 
Σύνολο 18.495 18.495 13.903 13.905 

Χρηματοδοτικές 
μισθώσεις 

ΕΤΑΙΡΙΑ 

Εντός ενός έτους 0 0 0 0 
Μετά από ένα έτος έως 
πέντε έτη 0 0 0 0 
Πέραν των πέντε ετών 0 0 0 0 
Μείον:Τόκοι  0 0 0 0 
Σύνολο 0 0 0 0 



ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.                                                                                      

                                   
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 
 

96 
 

29.  Γνωστοποιήσεις Συνδεομένων Μερών 
  
Η ΙΝΤΡΑΛΟΤ προμηθεύεται αγαθά και υπηρεσίες ή και πωλεί αγαθά και παρέχει υπηρεσίες προς 
διάφορες συνδεόμενες εταιρίες, στα πλαίσια της συνήθους επιχειρηματικής λειτουργίας. 
Αυτές οι συνδεόμενες εταιρίες αποτελούνται από θυγατρικές, συγγενείς ή λοιπές συνδεόμενες 
εταιρίες που έχουν κοινή ιδιοκτησία και/ή διοίκηση με τη ΙΝΤΡΑΛΟΤ.  

Ακολουθεί συνοπτική αναφορά των συναλλαγών και των υπολοίπων με τα συνδεόμενα μέρη για τη 
χρήση 2009: 

 

  ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες € 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008 
α) Έσοδα          
-προς θυγατρικές 0 0 81.705 113.216 
-προς συγγενείς 12.752 18.119 3.286 3.728 
-προς λοιπές συνδεόμενες 20.280 10.785 9.191 8.225 
β) Έξοδα           
-από θυγατρικές 0 0 8.130 18.460 
-από συγγενείς 7.383 5.642 10 0 
-από λοιπές συνδεόμενες 56.492 55.675 45.242 41.569 
γ) Απαιτήσεις (1)         
-από θυγατρικές 0 0 115.467 155.025 
-από συγγενείς 2.255 50.833 2.218 717 
-προς λοιπές συνδεόμενες 45.888 28.798 16.328 13.322 
δ) Υποχρεώσεις          
-προς θυγατρικές 0 0 13.539 10.968 
-προς συγγενείς 11 0 11 0 
-προς λοιπές συνδεόμενες 29.992 13.427 17.983 2.503 
ε) Συναλλαγές και αμοιβές 
διευθυντικών στελεχών και μελών 
της διοίκησης 10.635 12.954 6.918 7.837 
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά 
στελέχη και μέλη της διοίκησης 156 398 0 0 
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά 
στελέχη και μέλη της διοίκησης 2.134 1.108 0 0 

          
(1) Tα ποσά αναλύονται ως 
εξής:         
Απαιτήσεις από συνδεόμενα μέρη 48.144 79.631 134.013 169.064 
(μείον) μακροπρόθεσμο μέρος 
(σημείωση 16) 1.753 50.724 0 0 
Απαιτήσεις από συνδεόμενα μέρη 
(σημείωση 18) 46.391 28.907 134.013 169.064 

 
Οι πωλήσεις και οι παροχή υπηρεσιών προς τις συνδεόμενες εταιρείες γίνονται σε κανονικές τιμές 
αγοράς.  Τα ανοιχτά υπόλοιπα τέλους χρήσεως είναι χωρίς εξασφαλίσεις και η τακτοποίηση γίνεται σε 
μετρητά. Δεν έχουν παρασχεθεί ή ληφθεί εγγυήσεις για τις παραπάνω απαιτήσεις. Για τη χρήση που 
έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2009, η Εταιρία δεν έχει σχηματίσει πρόβλεψη για επισφάλειες η οποία να 
σχετίζεται με ποσά που οφείλονται από συνδεόμενες εταιρείες. 
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30. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ  
 
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
 
Για την κάλυψη συναλλαγματικού και επιτοκιακού κινδύνου που είναι δυνατόν να προκύψει από 
υφισταμένη και μελλοντική χρηματοδότηση σε ξένο συνάλλαγμα, ο Όμιλος έχει προχωρήσει σε σύναψη 
ανάλογων συμβάσεων, για την μητρική και τις θυγατρικές του. 
 
Συμβάσεις Επιτοκίου: 
 
Θέση Cap  
Έναρξη Σύμβασης: 18/09/2007 
Λήξη: 30/09/2012 
Ποσό: € 30 εκατ. 
 
Θέση Swap 
Έναρξη Σύμβασης: 01/10/2008 
Λήξη: 01/10/2013 
Ποσό: € 20 εκατ. 
 
Θέση Swap  
Έναρξη Σύμβασης: 31/03/2009 
Λήξη: 31/03/2014 
Ποσό: € 90 εκατ. 
 
Θέση Swap  
Έναρξη Σύμβασης: 16/02/2009 
Λήξη: 04/03/2015 
Ποσό: € 100 εκατ. 
 

Θέση Cross Currency Swap  
Έναρξη Σύμβασης: 17/11/2008 
Λήξη: 17/08/2011 
Ποσό: € 4,88 εκατ. 
 

Θέση Cross Currency Swap 
Έναρξη Σύμβασης: 04/05/2009 
Λήξη: 25/07/2011 
Ποσό: € 5 εκατ. 
 
 

Θέση Cross Currency Swap 
Έναρξη Σύμβασης: 29/06/2009 
Λήξη: 29/09/2011 
Ποσό: € 0,8 εκατ. 
 
 

Από την αποτίμηση των ανωτέρω παραγώγων στην εύλογη αξία (fair value) για τη χρήση που έληξε την 
31 Δεκεμβρίου 2009, προέκυψε ζημία  ποσού € 2,5 εκ. το οποίο καταχωρήθηκε στην καθαρή θέση.  
 
 
Προθεσμιακές πωλήσεις συναλλάγματος/ αγορά-πώληση δικαιωμάτων προαίρεσης :  
 
Ο Όμιλος έχει μία ανοιχτή θέση επί δικαιωμάτων προαίρεσης συναλλάγματος (’option contracts’) που 
ικανοποιεί τις προϋποθέσεις αντισταθμιστικής λογιστικής συνολικού ποσού USD 5 εκατ.  Από την 
αποτίμηση της εύλογης αξίας την 31 Δεκεμβρίου 2009 προέκυψε κέρδος €77 χιλ., το οποίο 
καταχωρήθηκε στα αποθεματικά. 
 
Ταυτόχρονα ο Όμιλος μετά από  την εκκαθάριση και πώληση παράγωγων προϊόντων που κατείχε από το 
2008 εμφάνισε ζημία ποσού € 2,3 εκατ. τα οποία καταχωρήθηκαν στην κατάσταση συνολικών εσόδων 
της χρήσεως. 
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ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΥΛΟΓΗΣ ΑΞΙΑΣ 
 
Για επενδύσεις που εμπορεύονται σε οργανωμένες χρηματιστηριακές αγορές, η εύλογη αξία καθορίζεται 
με αναφορά στη χρηματιστηριακή τιμή κλεισίματος κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Για 
επενδύσεις για τις οποίες δεν υπάρχει αντίστοιχη τιμή αγοράς, η εύλογη αξία καθορίζεται με αναφορά 
στην τρέχουσα αξία αγοράς ενός άλλου μέσου το οποίο είναι ουσιαστικά το ίδιο, ή εκτιμάται βασιζόμενο 
στις αναμενόμενες ταμειακές ροές των καθαρών περιουσιακών στοιχείων που αποτελούν τη βάση της 
επένδυσης ή στην αξία κτήσεως. 
 
Τα παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα, αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους κατά την ημερομηνία 
του ισολογισμού. Η εύλογη αξία των εν λόγω παραγώγων προσδιορίζεται κυρίως με την αγοραία αξία και 
επιβεβαιώνεται από τα αντισυμβαλλόμενα πιστωτικά ιδρύματα. 
 
Ο Όμιλος ταξινομεί τις επιμετρήσεις της εύλογης αξίας χρησιμοποιώντας ιεράρχηση εύλογης αξίας που 
αντικατοπτρίζει τη σημασία των εισροών που χρησιμοποιούνται για την πραγματοποίηση των 
επιμετρήσεων αυτών. Τα επίπεδα ιεράρχησης της εύλογης αξίας είναι τα ακόλουθα:  
 
Επίπεδο 1: επίσημες χρηματιστηριακές τιμές (άνευ προσαρμογής) σε αγορές με σημαντικό όγκο 
συναλλαγών για όμοια περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις  
 
Επίπεδο 2:  εισροές πλην των χρηματιστηριακών τιμών που περιλαμβάνονται στο Επίπεδο 1, οι οποίες 
μπορούν να παρατηρηθούν για το περιουσιακό στοιχείο ή την υποχρέωση, είτε άμεσα (π.χ. τιμές) είτε 
έμμεσα (δηλαδή ως παράγωγο των τιμών)  
 
Επίπεδο 3:  εισροές για το περιουσιακό στοιχείο ή την υποχρέωση που δεν βασίζονται σε παρατηρήσιμα 
δεδομένα της αγοράς (μη παρατηρήσιμες εισροές). 
 

ΟΜΙΛΟΣ 

Εύλογη αξία 
31/12/2009 

Ιεράρχιση εύλογης αξίας 

Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

Λοιπά χρηματοοικονομικά 
στοιχεία 49.124 9.112 24.818 15.194 
Παράγωγα 
χρηματοοικονομικά προιόντα 69 0 69 0 

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

Παράγωγα 
χρηματοοικονομικά προιόντα 4.956 0 4.956 0 

 
 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Εύλογη αξία 
31/12/2009 

Ιεράρχιση εύλογης αξίας 

Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

Λοιπά χρηματοοικονομικά 
στοιχεία 498 100 0 398 
Παράγωγα 
χρηματοοικονομικά προιόντα 0 0 0 0 

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

Παράγωγα 
χρηματοοικονομικά προιόντα 1.597 0 1.597 0 



ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.                                                                                      

                                   
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 
 

99 
 

 
Κατά τη διάρκεια του 2009 δεν υπήρξαν μεταφορές μεταξύ του επιπέδου 1 και επιπέδου 2 της 
ιεράρχησης της εύλογης αξίας, ούτε μεταφορές από και προς το επίπεδο 3. 
 
 
31. Λοιπές βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες προβλέψεις 
 
Το ποσό της πρόβλεψης για τις πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές την 31/12/09 
ανέρχεται για τον Όμιλο και την Εταιρεία σε € 8 εκατ. Τα ποσά των προβλέψεων που είχαν σχηματισθεί 
μέχρι την 31/12/09 στον Όμιλο και αφορούν ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις ήταν ποσού € 890 χιλ. και 
λοιπές προβλέψεις ποσού € 27,7 εκατ.. Αντίστοιχα η Εταιρεία έχει σχηματίσει πρόβλεψη για ανέλεγκτες 
φορολογικά χρήσεις ποσού € 500 χιλ. και  για  λοιπές προβλέψεις € 14,9 εκατ.. 
 
Επίσης, στην κατάσταση συνολικών εσόδων του Ομίλου περιλαμβάνεται ποσό € 6 εκατ. που αφορά 
εκτίμηση μείωσης ανακτώμενης αξίας απαιτήσεων και αναβαλλόμενης φορολογίας. Το ποσό αυτό για την 
μητρική εταιρία ανέρχεται σε € 5,8 εκατ.. 
 

32. Συγκρίσιμα στοιχεία 
 
Στα παρουσιαζόμενα στοιχεία της προηγούμενης χρήσης έγιναν περιορισμένου μεγέθους 
αναμορφώσεις για λόγους συγκρισιμότητας.  
 
33. Χρεωστικοί / Πιστωτικοί Τόκοι συναφή Έξοδα /Έσοδα 
 
 ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008 
Έξοδα από τόκους  -26.292 -27.216 -12.480 -16.020 
Τόκοι από χρηματοδοτικές μισθώσεις -3.694 -571 0 0 
Ζημιές συμμετοχών και χρεογράφων -412 0 0 0 
Ζημιές παραγώγων -1.783 0 -743 0 
Λοιπά  -382 -515 -9 0 
Χρηματοοικονομικά έξοδα -5.229 -3.880 -3.394 -134 
Προεξόφληση -106 0 0 0 
Σύνολο Χρεωστικών Τόκων & 
Εξόδων -27.898 -32.182 -16.626 -16.154 
Έσοδα από τόκους 16.669 34.624 837 8.509 
Κέρδη συμμετοχών και χρεογράφων 2.970 267 543 0 
Κέρδη από παράγωγα 1.301 0 0 0 
Λοιπά 1.525 1.647 2.166 0 
Μερίσματα 521 0 15.564 35.597 
Προεξόφληση 2.279 3.662 0 0 
Σύνολο Πιστωτικών Τόκων  25.265 40.200 19.110 44.106 

Καθαρό αποτέλεσμα από τόκους -2.633 8.018 2.484 27.952 

 
34. Μεταγενέστερα γεγονότα 
 
Τον Ιανουάριο του 2010, η INTRALOT αύξησε τη συμμετοχή της στη Supreme Ventures Limited 

(SVL), το μεγαλύτερο διαχειριστή τυχερών παιχνιδιών στην Καραϊβική. Η INTRALOT Caribbean 

Ventures Limited, θυγατρική στην οποία η INTRALOT συμμετέχει με ποσοστό 50,1%, έχει ενοποιήσει 

την υφιστάμενη συμμετοχή της INTRALOT, καθώς και των υπόλοιπων μετόχων της INTRALOT 

Caribbean Ventures Limited στην SVL, ενώ ταυτόχρονα εξαγόρασε επιπλέον μερίδιο της SVL 

φτάνοντας τη συνολική συμμετοχή της στην εταιρία σε ποσοστό 49,9%. Πιο συγκεκριμένα, περίπου 

1,3 δισ. μετοχές της SVL πέρασαν στην INTRALOT Caribbean Ventures Limited στην τιμή των 1,95 

JMD (USD 0,022) ανά μετοχή. 
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Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της 14.12.2009, αποφάσισε την καθιέρωση Προγράμματος 

διάθεσης μετοχών της ΙΝΤRΑLΟΤ (Πρόγραμμα ΙΙΙ) στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, στους 

Γενικούς Διευθυντές, στα Διευθυντικά και λοιπά Στελέχη της  Εταιρείας και των συνδεδεμένων με 

αυτήν  εταιρειών κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/1920, καθώς και σε 

πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες σε σταθερή βάση στην Εταιρεία ή/και στις ως άνω συνδεδεμένες 

με αυτήν εταιρείες, με τη μορφή παροχής δικαιώματος προαιρέσεως αγοράς μετοχών (Stock Option). 

Το Δ.Σ. της Εταιρείας ενέκρινε την 24/1/2010 τους όρους του Προγράμματος, σύμφωνα με τους 

οποίους 235 πρόσωπα έχουν την δυνατότητα να ασκήσουν εντός της διάρκειας ισχύος του εν λόγω 

Προγράμματος ΙΙΙ – δηλαδή μέσα σε περίοδο τεσσάρων (4) ετών και ειδικότερα μέχρι την 

31/12/2013 -  δικαιώματα με τιμή διάθεσης τέσσερα (4) ευρώ που εφόσον ασκηθούν όλα θα 

εκδοθούν μέχρι 6.227.000 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας. 

 

Τον Ιανουάριο του 2010, η INTRALOT ανακοίνωσε πως η θυγατρική της εταιρία στην Τουρκία, 

INTELTEK, έλαβε έγκριση από την αρμόδια αρχή στο Αζερμπαϊτζάν, για να αναλάβει τη διοργάνωση, 

λειτουργία, διαχείριση και ανάπτυξη του αθλητικού στοιχήματος στη χώρα. Η INTELTEK θα κατέχει 

το 51% της νεοϊδρυθείσας εταιρείας, Azerinteltek, η οποία θα διαχειρίζεται το αθλητικό στοίχημα σε 

αποκλειστική βάση σε περισσότερα από 1.000 σημεία πώλησης στο Αζερμπαϊτζάν για μία περίοδο 10 

ετών. Τον Μάρτιο του 2010, η INTELTEK κατέθεσε σε τράπεζα του εξωτερικού μετρητά ποσού USD 5 

εκατ. ως εγγύηση για ισόποσο δάνειο που έλαβε η Azerinteltek.   

 

Η θυγατρική εταιρεία του Ομίλου, Yugobet LTD, την 31/12/2009 τελούσε υπό διαδικασία 

εκκαθάρισης, η οποία ολοκληρώθηκε εντός του Φεβρουαρίου του 2010 με την διαγραφή της 

εταιρείας από τα τοπικά μητρώα εμπορικών επιχειρήσεων. Η επίδραση από την μεταβολή αυτή δεν 

είναι σημαντική για τα δεδομένα του Ομίλου και θα συμπεριληφθεί στα αποτελέσματα του πρώτου 

τριμήνου του 2010.  

 

Το Μάρτιο του 2010, η θυγατρική του Ομίλου, INTRALOT do Brasil, κατόπιν διεθνούς διαγωνισμού, 

ανέλαβε τη διαχείριση της λοταρίας της Πολιτείας Minas Gerais, στη Βραζιλία. Το συμβόλαιο θα έχει 

αρχική ισχύ 6 ετών με δυνατότητα περαιτέρω επέκτασης για επιπλέον 6 χρόνια. Το πρώτο προϊόν 

που θα εισάγει στην αγορά της Πολιτείας η INTRALOT θα είναι ένα παιχνίδι τύπου ΚΙΝΟ, ενώ 

σταδιακά θα ακολουθήσουν και άλλα αριθμολαχεία σε ένα δίκτυο 2.500 σημείων πώλησης 

συνδεδεμένων online με το κεντρικό σύστημα της εταιρείας, το οποίο θα αναπτυχθεί μέσα σε μία 

περίοδο δύο (2) ετών από την έναρξη του έργου. O αριθμός των παιχνιδιών αναμένεται να αυξηθεί 

περαιτέρω.  

 

Το Μάρτιο του 2010, η INTRALOT ανακοίνωσε την υπογραφή συμβολαίου με την ιταλική εταιρία 

SISAL S.p.A., έναν από τους κορυφαίους διαχειριστές τυχερών παιχνιδιών και αθλητικού 

στοιχήματος στην Ιταλία. Η INTRALOT θα παρέχει στη SISAL 15.000 πρωτοποριακά τερματικά 

microLot μαζί με τα σχετικά περιφερειακά τους, τα οποία θα συνδεθούν online με το κεντρικό 
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σύστημα της SISAL. Επιπλέον, η INTRALOT θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες 

συντήρησης. 

 

Το Μάρτιο του 2010, η INTRALOT υπέγραψε συμβόλαιο για την ανάληψη της τεχνολογικής και 

εμπορικής διαχείρισης των δύο κρατικών Λοταριών του Μαρόκου, της ‘National Lottery’ (Societe de 

Gestion de la Loterie Nationale’) και της ‘La Marocaine des Jeux et des Sports’, ύστερα από  

διαγωνιστική διαδικασία που πραγματοποίησαν οι δύο Λοταρίες από κοινού. Το συμβόλαιο έχει 

αρχική διάρκεια πέντε (5) ετών με δυνατότητα αυτόματης ανανέωσης δύο (2) ετών βάσει κριτηρίων 

απόδοσης. Σύμφωνα με το συμβόλαιο η INTRALOT θα εγκαταστήσει το πρωτοποριακό Κεντρικό της 

Σύστημα LOTOSTM O/S, το λογισμικό διαχείρισης παιχνιδιών, ενώ θα επεκτείνει σημαντικά και το 

δίκτυο διανομής εγκαθιστώντας περισσότερα από 4.500 τερματικά σύμφωνα με τους όρους του 

συμβολαίου. Επιπλέον, η INTRALOT, για πρώτη φορά στο Μαρόκο, θα εισάγει διαδραστικά 

εναλλακτικά κανάλια τυχερών παιχνιδιών, όπως η κινητή τηλεφωνία και το Internet, μέσω της 

καινοτόμου πλατφόρμας της B-OnTM. 

          
                                                                  

Μαρούσι, 29 Μαρτίου 2010 
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Γειώζεηο ησλ Κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ 
           (ζύκθσλα κε ην άξζξν 4 παξ. 2 ηνπ Λ.3556/2007) 

 
Νη 
 

1. Πσθξάηεο Ξ. Θφθθαιεο, Ξξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ  
2. Θσλ/λνο Γ. Αλησλφπνπινο, Αληηπξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο    
3. Πσηήξηνο Λ. Φίινο, Κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ  
 

ΓΖΙΥΛΝΚΔ ΝΡΗ 
 

Δμ‟ φζσλ γλσξίδνπκε:   
 
α. Νη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξίαο «ΗΛΡΟΑΙΝΡ Α.Δ.»  γηα ηε ρξήζε 1ε Ηαλνπαξίνπ 
2011 έσο ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2011, νη νπνίεο θαηαξηίζζεθαλ ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα Ινγηζηηθά 
Ξξφηππα, απεηθνλίδνπλ θαηά ηξφπν αιεζή ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ, ηε θαζαξή ζέζε 
θαη ηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο ηεο Δηαηξίαο θαζψο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ 
ελνπνίεζε εθιακβαλνκέλσλ σο ζχλνιν.  

 
β. Ζ εηήζηα ζπλεκκέλε έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ απεηθνλίδεη θαηά ηξφπν αιεζή ηελ εμέιημε, 
ηηο επηδφζεηο θαη ηε ζέζε ηεο Δηαηξίαο θαζψο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε 
εθιακβαλνκέλσλ σο ζχλνιν, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πεξηγξαθήο ησλ θπξηνηέξσλ θηλδχλσλ θαη 
αβεβαηνηήησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ. 
 
γ. Νη ζπλεκκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο είλαη εθείλεο πνπ εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην 

ηεο «ΗΛΡΟΑΙΝΡ Α.Δ.» ηελ 29ε Καξηίνπ 2011 θαη έρνπλ δεκνζηνπνηεζεί κε ηελ αλάξηεζε ηνπο ζην 
δηαδίθηπν, ζηε δηεχζπλζε www.intralot.com.   

 
 

Καξνύζη, 29 Καξηίνπ 2011 
 

Νη βεβαηνχληεο  
 

Πσθξάηεο Ξ. Θφθθαιεο 
 
 
 

 
 

 
Ξξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ 

Θσλ/λνο Γ. Αλησλφπνπινο 
 
 
 

 
 

 
Αληηπξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ θαη Γηεπζχλσλ 

Πχκβνπινο   

Πσηήξηνο Λ. Φίινο 
 
 
 

 
 

 
Κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ 
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ΔΘΘΔΠΖ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΔΥΠ ΡΝ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ - ΝΚΗΙΝ 

INTRALOT ΞΟΝΠ ΡΖΛ ΡΑΘΡΗΘΖ ΓΔΛΗΘΖ ΠΛΔΙΔΠΖ ΡΥΛ ΚΔΡΝΣΥΛ ΓΗΑ 
ΡΖ ΣΟΖΠΖ 01/01/2011 – 31/12/2011 

 
 
Θπξίεο/Θχξηνη Κέηνρνη, 
 
Πε επηρεηξεκαηηθφ επίπεδν ε INTRALOT ην 2011, θέξδηζε δπν ζεκαληηθά έξγα ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο 
επνπηείαο βηληενιφηην ζε πεξηνρέο φπνπ ήδε δξαζηεξηνπνηείηαη, εληζρχνληαο έηζη ηε ζέζε ηεο ζε απηέο: 
ζηε Βηθηψξηα ηεο Απζηξαιίαο γηα ηε δηαζχλδεζε 27.500 VLTs θαη ζην Νράην ησλ ΖΞΑ γηα ηε ζχλδεζε έσο 

17.500 VLTs ζε επηά ηππνδξφκνπο. Δπίζεο, πξνρψξεζε ζε επέθηαζε ησλ πθηζηάκελσλ ζπκβνιαίσλ ηεο 
κε ηελ ΝΞΑΞ Α.Δ ζηελ Διιάδα, ηηο ινηαξίεο ηνπ Νράην θαη ηνπ Ατληάρν ζηηο ΖΞΑ θαη ηελ θξαηηθή Ινηαξία 
ηεο Θξναηίαο. Πηελ Ρδακάηθα επέθηεηλε γηα 10 επηπιένλ έηε ηελ άδεηα ηπρεξψλ παηρληδηψλ ηεο 
ζπγαηξηθήο Supreme Ventures Limited έσο ην 2026. Πηελ Ρζερία ζπκθψλεζε λα παξέρεη ηελ 

ηερλνινγηθή ππνζηήξημε ηεο εηαηξίαο ζηνηρεκαηηζκνχ Fortuna γηα κηα ζεηξά αξηζκνπαηρληδηψλ θαη 
ζηηγκηαίσλ ιαρείσλ, θαη ζην Ξεξνχ έιαβε ηελ πξψηε άδεηα ζπζηήκαηνο ειέγρνπ θαη δηαρείξηζεο VLTs θαη 

αλαθνίλσζε ηε ζπλεξγαζία ηεο κε ην Jockey Club γηα ηελ αλάπηπμε ακνηβαίνπ ηππνδξνκηαθνχ 
ζηνηρήκαηνο.   
 
Αλαθνξηθά κε ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηνπ Νκίινπ ην 2011, ν θχθινο εξγαζηψλ αλήιζε ζε €1.202,4 
εθαη. απφ €1.115,7 εθαη. ην 2010, ζεκεηψλνληαο αχμεζε 7,8%. Ρα θέξδε πξν θφξσλ, ηφθσλ θαη 
απνζβέζεσλ (EBITDA), δηακνξθψζεθαλ ζε €153,8 εθαη. απφ €152,7 ην 2010, παξνπζηάδνληαο ειαθξά 
αχμεζε θαηά 0,7%, ελψ ηα θέξδε κεηά θφξσλ θαη δηθαησκάησλ κεηνςεθίαο κεηψζεθαλ θαηά 51,7%, ζηα 

€17,7 εθαη., απφ €36,6 εθαη. ην 2010, επεξεαζκέλα αξλεηηθά θπξίσο απφ ηηο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 
(€-0,6 εθαη. ην 2011 έλαληη ζεηηθψλ €11,1 εθαη. ην 2010), αιιά θαη πςειφηεξεο απνζβέζεηο θαηά €5,8 
εθαη. ην 2011. Ζ αχμεζε ησλ εζφδσλ, αιιά θαη ε ζηαζεξνπνίεζε ηεο ιεηηνπξγηθήο θεξδνθνξίαο EBITDA 
ηνπ Νκίινπ είλαη ηθαλνπνηεηηθή. Πηε κεηξηθή εηαηξία, ν θχθινο εξγαζηψλ ην 2011 αλήιζε ζε €131,7 
εθαη., ελψ ηα θέξδε κεηά θφξσλ ζε €1,6 εθαη.. Ζ απφδνζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηνπ Νκίινπ ην 2011 
αλήιζε ζε 9,48%.     

   

Πηνλ θιάδν ησλ ηπρεξψλ παηρληδηψλ, ην αζζελέο νηθνλνκηθφ θιίκα, θαη ηα ειιείκκαηα ησλ 
πξνυπνινγηζκψλ πνιιψλ ρσξψλ κπνξεί λα επεξεάδνπλ ηηο πσιήζεηο ησλ παηρληδηψλ, επηζπεχδνπλ 
σζηφζν ζεκαληηθέο εμειίμεηο. Πηελ Δπξψπε, ε απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο ηπρεξψλ παηρληδηψλ πξνρσξά 
κε γξήγνξνπο ξπζκνχο. Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηελ INTRALOT παξνπζηάδεη ε αγνξά ηεο Γεξκαλίαο, ε 
νπνία αλακέλεηαη λα αλνίμεη ηελ αγνξά ηνπ αζιεηηθνχ ζηνηρήκαηνο θαη ε Βνπιγαξία, ε νπνία αλακέλεηαη 
λα λνκηκνπνηήζεη ηελ αγνξά δηαδηθηπαθψλ ηπρεξψλ παηρληδηψλ. Ζ αγνξά ηεο Διιάδαο, επίζεο 

παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηελ Δηαηξία ιφγσ ηεο πξνθήξπμεο δηαγσληζκνχ γηα ηελ 12εηή  
άδεηα γηα ην Λέν Μπζηφ θαη ηα Ιαρεία, ηεο εηζαγσγήο ησλ παηγληνκεραλψλ (VLTs) θαη ηεο λνκηκνπνίεζεο 
ησλ παηρληδηψλ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. Ξαξάιιεια, ζχληνκα αλακέλεηαη λα πξνθεξπρζεί δηαγσληζκφο γηα 
ηελ πψιεζε ηνπ 29% ηνπ ΝΞΑΞ θαη ζην νηθνλνκηθφ επηηειείν ηεο Θπβέξλεζεο αλακέλνπλ κεγάιν 
ελδηαθέξνλ απφ ηζρπξά ζρήκαηα. Πηηο ΖΞΑ, πξφζθαηε απφθαζε ηνπ πνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο αλνίγεη ην 
δξφκν γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ παηρληδηψλ ησλ ινηαξηψλ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ θαη γηα ην δηαδηθηπαθφ 
πφθεξ, ελψ ζπλερίδεηαη ην ελδηαθέξνλ ησλ ινηαξηψλ γηα ηελ παξαρψξεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο ζε 

ηδησηηθέο εηαηξίεο αθνινπζψληαο ην παξάδεηγκα ηεο πνιηηεηαθήο Ινηαξίαο ηνπ Ηιιηλφηο.    

 
Ρν 2011 κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο κηα κεηαβαηηθή ρξνληά γηα ηελ INTRALOT, θαζψο κε ην ηέινο ηνπ 
2010 νινθιεξψζεθε έλαο πεληαεηήο θχθινο πςειψλ επελδχζεσλ ηεο Δηαηξίαο ζε πνιιά θαη ζεκαληηθά 
έξγα αλά ην θφζκν, νη νπνίεο κεηέηξεςαλ ηελ Δηαηξία ζε έλαλ απφ ηνπο θνξπθαίνπο παίθηεο ηνπ θιάδνπ 
ησλ ηπρεξψλ παηρληδηψλ, κε παξνπζία ζε 53 ρψξεο θαη κε έλα πνιχ πςειφ αλεθηέιεζην ππφινηπν έξγσλ 
γηα ηα επφκελα ρξφληα. Ζ ζηξαηεγηθή ηεο INTRALOT απφ ην 2011 εζηηάδεηαη ζηελ αμηνπνίεζε θαη 

βειηηζηνπνίεζε ηνπ κεγάινπ ππάξρνληνο ραξηνθπιαθίνπ έξγσλ ηεο, ζηελ επηιεθηηθή ζπκκεηνρή ζε λέα 
έξγα θαη θπξίσο ζηελ βειηίσζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ηεο ξνψλ πνπ ζα εληζρχζνπλ ζεκαληηθά ηελ 
αμία ησλ κεηφρσλ ηεο.  
 
 
 

ΞΝΟΔΗΑ ΘΟΗΝΡΔΟΥΛ ΑΓΝΟΥΛ 
 
Πηελ Ηηαιία ηα κηθηά θέξδε ηνπ αζιεηηθνχ ζηνηρήκαηνο απμήζεθαλ ην 2011 παξά ηελ πηψζε ηνπ ηδίξνπ 

θαζψο ην πνζνζηφ απφδνζεο ζηνπο ληθεηέο βειηηψζεθε ζε ζρέζε κε ην 2010. Ζ επίδνζε απηή 
επηηεχρζεθε παξά ηε δπζκελή ζχγθξηζε κε ην 2010, φπνηε θαη έιαβε ρψξα ην παγθφζκην  πξσηάζιεκα 
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πνδνζθαίξνπ θαη παξά ηελ εηζαγσγή ησλ κεραλψλ βηληενιφηην (VLTs) θαη λέσλ δηαδηθηπαθψλ 
παηρληδηψλ ηα νπνία απνξξφθεζαλ κέξνο ηνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο ησλ παηθηψλ. Ζ INTRALOT, ε 
θνξπθαία μέλε εηαηξία ζηνηρεκαηηζκνχ ζηελ Ηηαιία ζεκείσζε θαιχηεξεο επηδφζεηο απφ απηέο ηηο αγνξάο 
ην 2011, απμάλνληαο γηα κηα αθφκε ρξνληά ην  κεξίδην αγνξάο ηεο ζηε ρψξα. Ξνιχ θαιή είλαη θαη ε 

πνξεία ηεο λέαο αγνξάο video lottery ζηε ρψξα, φπνπ δξαζηεξηνπνηείηαη θαη ε INTRALOT. 
 
Πηε Κάιηα, φπνπ ε ζπγαηξηθή Maltco είλαη θάηνρνο ηεο απνθιεηζηηθήο άδεηαο ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ 
ηπρεξψλ παηρληδηψλ, νη πσιήζεηο παξέκεηλαλ ην 2011 ζηα επίπεδα ηνπ 2010. Δπίζεο, ε Maltco θέξδηζε 
πξφζθαηα ζε δηαγσληζκφ γηα ηε λέα άδεηα ηπρεξψλ παηρληδηψλ ζηε ρψξα γηα ηα επφκελα 10 ρξφληα. 
 
Πηε Βνπιγαξία ν ηδίξνο ηνπ αζιεηηθνχ ζηνηρήκαηνο ηεο ζπγαηξηθήο ηνπ Νκίινπ Eurofootball κεηψζεθε ην 

2011 ιφγσ ηεο ζπλερηδφκελεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηε ρψξα, αιιά θαη ιφγσ ηνπ παξάλνκνπ 
αληαγσληζκνχ απφ ην Internet, ν νπνίνο εληάζεθε κεηά ηελ ζεκαληηθή αχμεζε ηεο θνξνιφγεζεο ηνπ 
παηρληδηνχ ην 2010. Ξξφζθαηα, ε Βνπιή ηεο ρψξαο ςήθηζε ππέξ ελφο λένπ λφκνπ ζρεηηθά κε ηε 
δηεμαγσγή δηαδηθηπαθψλ ηπρεξψλ παηρληδηψλ, ν νπνίνο αλακέλεηαη λα κεηψζεη ζεκαληηθά ηνλ παξάλνκν 

αληαγσληζκφ κέζσ internet. Ρέινο, ε Δηαηξία εληφο ηνπ 2012 εμεηάδεη ηελ αλαβάζκηζε ηνπ θεληξηθνχ 
ζπζηήκαηνο γηα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ παηθηψλ, αιιά θαη ηε ιεηηνπξγία λέσλ παηρληδηψλ φπσο 

ην ζηνίρεκα ζε ηππνδξνκίεο θαη θπλνδξνκίεο πνπ αλακέλεηαη λα εληζρχζνπλ  ηηο πσιήζεηο ζηε ρψξα. 
 
Πηε Ονπκαλία νη πσιήζεηο ησλ VLTs, πνπ δηαρεηξίδεηαη ε ζπγαηξηθή Lotrom, θηλήζεθαλ ζηαζεξνπνηεηηθά 
ην 2011, ελψ ην Πηνίρεκα πνπ ππνζηεξίδεη ε Lotrom ζηε ρψξα θαζψο θαη νη πσιήζεηο ηεο θξαηηθήο 
ινηαξίαο ηεο Ονπκαλίαο (CNLR), ην ζχζηεκα ηεο νπνίαο δηαρεηξίδεηαη επίζεο ε Lotrom, ζεκείσζαλ 
αχμεζε ην 2011. 
 

Πηελ Ξνιψληα ηα έζνδα ηεο ζπγαηξηθήο Totolotek ζεκείσζαλ αχμεζε ην 2011 ιφγσ ηεο πνιχ θαιήο 
πνξείαο ηνπ ηππνδξνκηαθνχ ζηνηρήκαηνο, παξφηη  νη πσιήζεηο ηνπ αζιεηηθνχ ζηνηρήκαηνο ην 2011 
θηλήζεθαλ ζε ρακειφηεξα επίπεδα απφ απηά ηνπ 2010.  
 
Πηελ Ρνπξθία, ην αζιεηηθφ ζηνίρεκα πνπ δηαρεηξίδεηαη απνθιεηζηηθά ε ζπγαηξηθή ηνπ Νκίινπ Inteltek, 
ζεκείσζε πςειή αχμεζε ην 2011 γηα κηα αθφκε ρξνληά θαζψο ηα πεξηζψξηα πεξαηηέξσ δηείζδπζεο ηνπ 

παηρληδηνχ ζηε ρψξα παξακέλνπλ ζεκαληηθά.  

 
Πηηο ΖΞΑ, ηα έζνδα ηεο INTRALOT ζεκείσζαλ αχμεζε θαζψο ηξία λέα έξγα ηεο Δηαηξίαο μεθίλεζαλ ζηα 
κέζα ηνπ 2010 θαη έλα ζηα ηέιε ηνπ 2010, παξφηη ν ηδίξνο ησλ ινηαξηψλ ζηηο νπνίεο δξαζηεξηνπνηείηαη ε 
Δηαηξία ζεκείσζε κηθξή κείσζε θαηά κέζν φξν ην 2011 ζε ζρέζε κε ην 2010. Δπίζεο, ην 2011 ε 
INTRALOT αλαλέσζε ηα ζπκβφιαηά ηεο ζην Νράην θαη ην Ατληάρν, ελψ ζην Νράην ε Δηαηξία ππέγξαςε λέν 
ζπκβφιαην ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο video lottery.       

   
Πηελ Αξγεληηλή, ε ζπγαηξηθή Tecno Accion είλαη κηα απφ ηηο θνξπθαίεο εηαηξίεο ηερλνινγίαο ηπρεξψλ 
παηρληδηψλ κε ζπκβφιαηα ζε 12 απφ ηηο 24 πνιηηείεο ηεο ρψξαο. Ρα έζνδα ηεο Tecno Accion ζεκείσζαλ 
ζεκαληηθή άλνδν ην 2011, ιφγσ ηεο αλφδνπ ησλ πσιήζεσλ ησλ ηπρεξψλ παηρληδηψλ. 
 
Πην Ξεξνχ, φπνπ ε INTRALOT είλαη ε θνξπθαία εηαηξία ηπρεξψλ παηρληδηψλ, νη πσιήζεηο ηπρεξψλ 
παηρληδηψλ ζεκείσζαλ ζεκαληηθή αχμεζε ην 2011, ιφγσ ηεο πνιχ θαιήο πνξείαο ησλ πσιήζεσλ ησλ 

αξηζκνπαηρληδηψλ, αιιά θαη ηελ εηζαγσγή ηνπ αζιεηηθνχ ζηνηρήκαηνο ζηε ρψξα.  

 
Πηε Ρδακάηθα, ε Supreme Ventures Limited (SVL), ε εγέηηδα εηαηξία ηπρεξψλ παηρληδηψλ ζηε ρψξα ζηελ 
νπνία ε INTRALOT θαηέρεη ζηξαηεγηθφ κεξίδην, ζεκείσζε αχμεζε ησλ εζφδσλ ηεο ην 2011. Ζ εηαηξία 
επέθηεηλε γηα δέθα επηπιένλ έηε ηελ άδεηα ηπρεξψλ παηρληδηψλ πνπ δηαζέηεη ζηε Ρδακάηθα έσο ην 2026, 
ελψ πξφζθαηα ππέγξαςε θαη λέν ζπκβφιαην γηα ηε ιεηηνπξγία ζπζηήκαηνο ειέγρνπ θαη δηαρείξηζεο 
βηληενιφηην.   

 
 
 
ΛΔΔΠ ΠΚΒΑΠΔΗΠ – ΔΞΔΛΓΠΔΗΠ  
 
Ρνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2011, ε INTRALOT ππέγξαςε λέν ζπκβφιαην ζπλεξγαζίαο κε ηελ θξαηηθή Ινηαξία ηεο 

Θξναηίαο, Hrvatska Lutrija d.o.o, ζε ζπλέρεηα ηνπ αξρηθνχ κνλνεηνχο ζπκβνιαίνπ πνπ ππέγξαςαλ ηα 
δχν κέξε ηνλ Απξίιην ηνπ 2009 γηα ηελ πξνκήζεηα, ηε ζπληήξεζε θαη ηελ ππνζηήξημε ζπζηήκαηνο 
δηαδηθηπαθψλ παηρληδηψλ, θαζψο θαη ηελ παξνρή ηξηζδηάζηαησλ δηαδηθηπαθψλ παηρληδηψλ λέαο γεληάο. 
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Ρνλ Απξίιην ηνπ 2011, ε INTRALOT έγηλε ε πξψηε εηαηξία ε νπνία έιαβε άδεηα γηα ην ζχζηεκα ειέγρνπ 
θαη δηαρείξηζεο βηληενιφηην (VLTs), iGEM, απφ ην αξκφδην πνπξγείν ηνπ Ξεξνχ. Ζ άδεηα δφζεθε χζηεξα 
απφ ηελ επηηπρεκέλε δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο απφ ηε δηεζλή εηαηξία πηζηνπνίεζεο GLI. Ζ έθδνζε ηνπ 
ζπζηήκαηνο γηα ην Ξεξνχ πηζηνπνηήζεθε φηη πιεξνί φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ λφκνπ γηα ηνλ έιεγρν, ηελ 

επνπηεία θαη ηε δηαρείξηζε βηληενιφηην ζηε ρψξα. 
 
Ρνλ Απξίιην ηνπ 2011, ε Supreme Ventures Limited (SVL), ζηελ νπνία ε INTRALOT θαηέρεη ζηξαηεγηθφ 
κεξίδην, επέθηεηλε γηα 10 επηπιένλ έηε ηε δηάξθεηα ηεο άδεηαο ηπρεξψλ παηρληδηψλ πνπ δηαζέηεη ζηελ 
Ρδακάηθα, ε νπνία έιεγε ην 2016. Κε απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Ρπρεξψλ Ξαηρληδηψλ ηεο ρψξαο, ε εηαηξία 
ζα ζπλερίζεη λα πξνζθέξεη ην κεγάιν αξηζκφ ηπρεξψλ παηρληδηψλ ηεο κέρξη ην 2026.  
 

Ρνλ Ηνχλην ηνπ 2011, ε INTRALOT, ζε ζπλέρεηα ηεο επηηπρνχο νινθιήξσζεο ηνπ πξψηνπ δηεηνχο 
ζπκβνιαίνπ κε ηε Ινηαξία ηνπ Νράην, ππέγξαςε ηελ πξψηε απφ ηηο ζπλνιηθά ηέζζεξηο δηεηείο αλαλεψζεηο 
πνπ πξνβιέπνληαη. Ρα δχν έηε απνηεινχλ ηε κέγηζηε πεξίνδν δηάξθεηαο ζπκβνιαίνπ πνπ επηηξέπεη ε 
λνκνζεζία ηνπ Νράην. Ρν επηακειέο Διεγθηηθφ Ππκβνχιην ηεο Ξνιηηείαο ηνπ Νράην ςήθηζε νκφθσλα ηελ 

επέθηαζε ηνπ ζπκβνιαίνπ κε ηελ INTRALOT. 
 

Ρνλ Ηνχιην ηνπ 2011, ε INTRALOT αλαθνίλσζε ηελ έλαξμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ζηελ Ρζερία 
πινπνηψληαο ηε ζπκθσλία ζπλεξγαζίαο κε ηε FORTUNA sázková kancelář, a.s., ζπγαηξηθή ηνπ Νκίινπ 
Fortuna Entertainment N.V., (Fortuna), κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο εηαηξείεο ζηνηρήκαηνο πξνθαζνξηζκέλεο 
απφδνζεο, ε νπνία δηαζέηεη ζεκεία πψιεζεο ζηελ Θεληξηθή θαη Αλαηνιηθή Δπξψπε. H INTRALOT παξείρε 
ην θεληξηθφ ζχζηεκα θαη ζα πξνκεζεχζεη ζηαδηαθά έσο 3.500 ηεξκαηηθά γηα ηε ιεηηνπξγία κηαο επξείαο 
γθάκαο ηπρεξψλ παηρληδηψλ (αξηζκνπαηρλίδηα, παηρλίδηα γξήγνξσλ θιεξψζεσλ θαη ζηηγκηαία ιαρεία). Ζ 
έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο πξαγκαηνπνηήζεθε κε πεξηζζφηεξα απφ 700 ζεκεία πψιεζεο ήδε ζε ιεηηνπξγία, 

ελψ ην ζπκβφιαην έρεη δεθαεηή (10) δηάξθεηα. 
 
Ρνλ Αχγνπζην ηνπ 2011, ε INTRALOT αλαθνίλσζε ηελ επέθηαζε ηνπ ζπκβνιαίνπ κε ηελ ΝΞΑΞ Α.Δ. 
ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ηνπ ππάξρνληνο θεληξηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ δηθηχνπ ησλ 
ηεξκαηηθψλ, ε νπνία έιεγε ζηηο 30 Ηνπιίνπ 2011 γηα έλα επηπιένλ έηνο. Ζ επέθηαζε ηνπ ζπκβνιαίνπ 
είλαη απνηέιεζκα ηεο απφθαζεο ηεο ΝΞΑΞ Α.Δ. λα αζθήζεη ην κνλνκεξέο δηθαίσκα παξάηαζεο θαηά έλα 

έηνο ηεο ζχκβαζεο κε ηελ INTRALOT. Δπηπιένλ νη δχν Δηαηξείεο πξνρψξεζαλ ζηελ ππνγξαθή Κλεκνλίνπ 

Ππλεξγαζίαο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ δηαζχλδεζεο θαη ππνζηήξημεο εμνπιηζκνχ ζεκείσλ πψιεζεο 
(πξαθηνξείσλ) ηεο ΝΞΑΞ Α.Δ. απφ ηελ INTRALOT. To Κλεκφλην Ππλεξγαζίαο αθνξά ζηελ εμαζθάιηζε 
ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνχ ησλ πξαθηνξείσλ (ηεξκαηηθψλ θαη ινηπνχ ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ) ηνπ 
δηθηχνπ ηεο ΝΞΑΞ Α.Δ. κε νπνηνδήπνηε λέν θεληξηθφ ηερλνινγηθφ ζχζηεκα, θαζψο θαη ηελ παξνρή 
ππεξεζηψλ ζπληήξεζήο ηνπ θαη ζα ηεζεί ζε ηζρχ κεηά ηε ιήμε ηεο ππάξρνπζαο ζχκβαζεο γηα 1+1 
ρξφληα, ελψ πξνβιέπεηαη δπλαηφηεηα θαηαγγειίαο ηεο ζπκβάζεσο κε 12κελε πξνεηδνπνίεζε. 

 
Ρν Πεπηέκβξην ηνπ 2011, ν πνπξγφο Ρπρεξψλ Ξαηρληδηψλ ζηε Βηθηψξηα ηεο Απζηξαιίαο αλαθνίλσζε φηη 
ε ζπγαηξηθή ηεο INTRALOT Australia Pty Ltd, INTRALOT Gaming Services Pty Ltd, θέξδηζε ηελ άδεηα γηα 
ηελ επνπηεία θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ πθηζηάκελνπ δηθηχνπ παηρληδνκεραλψλ ηπρεξψλ παηρληδηψλ 
βηληενιφηην (VLTs) γηα κία πεξίνδν 15 εηψλ κε εκεξνκελία έλαξμεο ηελ 16ε Απγνχζηνπ 2012. Ρν έξγν 
πεξηιακβάλεη ηε δηαζχλδεζε 27.500 VLTs ζηε Βηθηψξηα (εθηφο ηνπ Θαδίλν ηεο Κειβνχξλεο) κε ην 
ζχζηεκα επνπηείαο βηληενιφηην iGEM ηεο INTRALOT θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ιεηηνπξγίαο θαη 

ππνζηήξημεο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 
Ρν Πεπηέκβξην ηνπ 2011, ε ζπγαηξηθή ηεο INTRALOT ζην Ξεξνχ, INTRALOT de Peru, ν θνξπθαίνο 
δηνξγαλσηήο ηπρεξψλ παηρληδηψλ ηεο ρψξαο, αλαθνίλσζε ηε ζπλεξγαζία ηεο κε ην Jockey Club ηνπ 
Ξεξνχ. Πχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζπλεξγαζίαο ε INTRALOT ζα αλαπηχμεη έλα παηρλίδη ακνηβαίνπ 
ηππνδξνκηαθνχ ζηνηρήκαηνο ηνπ Jockey Club ζην Ξεξνχ. Απηφ ην λέν παηρλίδη ζα είλαη επίζεο δηαζέζηκν 
ζηνπο παίθηεο ζε πεξηζζφηεξα απφ 1.000 ζεκεία πψιεζεο ηνπ εθηεηακέλνπ δηθηχνπ ηεο INTRALOT de 

Peru. 
 
Ρνλ Νθηψβξην ηνπ 2011, ε INTRALOT ππέγξαςε λέν ζπκβφιαην κε ηε Ινηαξία ηνπ Νράην γηα ηελ παξνρή 
ηνπ πξσηνπνξηαθνχ ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο βηληενιφηην (VLT), ην νπνίν ζα 
ηζρχεη παξάιιεια κε ην ππάξρνλ ζπκβφιαην δηαρείξηζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ ηεο Ινηαξίαο, 
γηα πεξίνδν έσο 8 εηψλ. Πχκθσλα κε ην λέν ζπκβφιαην, ε INTRALOT ζα πξνζζέζεη ηηο επηπιένλ 

ιεηηνπξγίεο ηνπ ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο VLT ζηνλ πθηζηάκελν εμνπιηζκφ θαη 
ηηο ππεξεζίεο πνπ ήδε παξέρεη ζηε Ινηαξία ηνπ Νράην. Ρν έξγν πεξηιακβάλεη ηε δηαζχλδεζε έσο 17.500 
VLT ζε επηά (7) ηππνδξφκνπο ζην Νράην κε ην θεληξηθφ ζχζηεκα επνπηείαο ηεο INTRALOT, αμηνπνηψληαο 

θαη ηελ ππάξρνπζα ππνδνκή ηεο INTRALOT ζην Νράην. 
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Ρνλ Νθηψβξην ηνπ 2011, κεηά απφ 5 επηηπρεκέλα ρξφληα ιεηηνπξγίαο ζην Ατληάρν, ε INTRALOT USA 
ππέγξαςε επέθηαζε ηνπ ππάξρνληνο ζπκβνιαίνπ κε ηε Ινηαξία ηεο Ξνιηηείαο γηα ηελ πξνκήζεηα ηνπ 
θεληξηθνχ on-line ζπζηήκαηνο ιεηηνπξγίαο ηπρεξψλ παηρληδηψλ θαη ησλ ζρεηηθψλ πξντφλησλ θαη 
ππεξεζηψλ. Ζ δηάξθεηα ηνπ ππάξρνληνο επηαεηνχο ζπκβνιαίνπ κεηά ηελ επέθηαζε απμάλεηαη γηα 

ηνπιάρηζηνλ ηξία (3) επηπιένλ έηε θαη ζα έρεη ηζρχ έσο ην 2017. 
 
Ρνλ Νθηψβξην ηνπ 2011, ε INTRALOT αλαθνίλσζε φηη ε ζπγαηξηθή ηεο INTRALOT Interactive USA LLC 
νινθιήξσζε ηελ πψιεζε ηνπ κεηνςεθηθνχ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ηεο ζηελ εηαηξία CyberArts. Ζ εηαηξία 
επηβεβαίσζε φηη ε θίλεζε απηή είλαη απνηέιεζκα ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο απφθαζεο λα εζηηάζεη ηνπο πφξνπο 
ηεο ζηελ αλάπηπμε ησλ δηθψλ ηεο ηερλνινγηθψλ ιχζεσλ θαη ππεξεζηψλ, αληαπνθξηλφκελε ζηηο λέεο 
πξνθιήζεηο ηεο ζπλδπαζκέλεο αγνξάο ηπρεξψλ παηρληδηψλ ζηνλ δηαδηθηπαθφ ρψξν θαη ηνλ ρψξν ησλ 

πξαθηνξείσλ.  
 
 
 

ΔΟΔΛΑ ΘΑΗ ΑΛΑΞΡΜΖ 
 

H INTRALOT επελδχεη ζπλερψο ζηελ Έξεπλα θαη Αλάπηπμε θαηλνηφκσλ ιχζεσλ βαζηζκέλσλ αθελφο ζηε 
ζρεδίαζε θαη αλάπηπμε θαηλνθαλψλ πξντφλησλ θαη αθεηέξνπ ζηελ εμέιημε ησλ ππαξρφλησλ πξντφλησλ, 
κε απνηέιεζκα νη πειάηεο ηεο INTRALOT λα απνιακβάλνπλ ζηαζεξά ηα πιενλεθηήκαηα ησλ ηερλνινγηψλ 
αηρκήο.  
 
H INTRALOT πηνζεηεί πξφηππεο δηαδηθαζίεο θαη βέιηηζηεο πξαθηηθέο ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο ζε φιεο 
ηηο αλαπηχμεηο ζπζηεκάησλ. Νη δξαζηεξηφηεηεο Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο ππνζηεξίδνπλ ηε δηαξθή εμέιημε 

ηεο πιαηθφξκαο LOTOS O/S (θεληξηθφ ζχζηεκα, ηεξκαηηθά, ηειεπηθνηλσλίεο) θαη πξνζθέξνπλ 
θαηλνηφκεο ιχζεηο ζε πεξηνρέο φπσο απηέο ηεο επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο, δηαρείξηζεο νηθνλνκηθψλ θαη 
επηρεηξεκαηηθψλ δεδνκέλσλ, αζθάιεηαο πιεξνθνξηψλ, αλίρλεπζεο θαη αληηκεηψπηζεο πηζαλψλ ζελαξίσλ 
απάηεο, παξαθνινχζεζεο θαη δηαρείξηζεο πνιιαπιψλ ζπζηεκάησλ Ινηαξηψλ θαη Θαδίλν, δηαρείξηζεο 
θηλδχλνπ γηα παηρλίδηα ζηνηρήκαηνο, δηαδξαζηηθψλ παηρληδηψλ, ζπλδξνκεηηθψλ ππεξεζηψλ, ελαιιαθηηθψλ 
δηθηχσλ πξφζβαζεο (internet, θηλεηέο ζπζθεπέο θαη ηακπιέηεο, δηαδξαζηηθή ηειεφξαζε) θαη ππεξεζηψλ 

πξνζηηζέκελεο αμίαο (πξαγκαηνπνίεζε εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ, ππεξεζίεο ελεκέξσζεο, θ.ά.). 

 
Ρα ηπρεξά παηρλίδηα, ηφζν ζε πεξηβάιινλ ζεκείσλ πψιεζεο φζν θαη ζε ελαιιαθηηθά, on-line θαλάιηα 
πψιεζεο, βαζίδνληαη ζε παξνρή πεξηερνκέλνπ θαη πιεξνθνξηψλ πνπ πξνζειθχνπλ ηνπο παίθηεο. Ζ 
πιαηθφξκα πεξηερνκέλνπ πνιπκέζσλ LOTOS Horizon ηεο INTRALOT, γηα ηε δεκηνπξγία, κεηάδνζε, 
πξνβνιή θαη δηαρείξηζε πεξηερνκέλνπ έρεη επεθηαζεί κε  δπλαηφηεηεο Internet streaming θαη έθδνζεο 
πεξηερνκέλνπ ζε πνιιαπιέο πιαηθφξκεο γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ παηθηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

δηαδηθηπαθέο ζπζθεπέο, ζπλδπαζκφ ςεθηαθήο ζήκαλζεο κε δηαδξαζηηθφ παηρλίδη κέζσ αθηεξσκέλσλ 
νζνλψλ αθήο θαη λέεο ζπζθεπέο πξνβνιήο πεξηερνκέλνπ κε εμειηγκέλεο δπλαηφηεηεο γξαθηθψλ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 3D γξαθηθψλ. 
 
Δπηπιένλ, ε Δηαηξία επελδχεη πεξαηηέξσ ζηηο ηερλνινγίεο ςεθηαθήο θάκεξαο γηα αλάγλσζε θεηκέλσλ 
(icon digital imaging technology). H πξσηνπνξηαθή απηή ηερλνινγία ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηα ηεξκαηηθφ  
Photon θαη eyeLOT. Δπίζεο, ζηελ πεξηνρή ησλ ηεξκαηηθψλ απηνεμππεξέηεζεο παίθηε –πνπ απνηεινχλ 

κηα λέα ηζρπξή ηάζε ζηελ παγθφζκηα αγνξά ηπρεξψλ παηρληδηψλ-, ε INTRALOT εμειίζζεη ην ηεξκαηηθφ 

Winstation ψζηε λα παξέρεη ζηνπο παίθηεο λέεο δπλαηφηεηεο θαη ιεηηνπξγηθφηεηα. Ξξφζθαηα, ε 
INTRALOT παξνπζίαζε ην λεφηεξν κέινο ηεο νηθνγέλεηαο λέαο γεληάο ηεξκαηηθψλ ηεο, ην Genion, κία 
ζπζθεπή κηθξή ζε κέγεζνο, ε νπνία ήξζε λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ησλ πξαθηφξσλ θαη ησλ παηθηψλ γηα 
ιχζεηο πνιιαπιψλ ιεηηνπξγηψλ. 
 
Αθφκε, ζηελ πεξηνρή ησλ εθαξκνγψλ θηλεηψλ ζπζθεπψλ, ε INTRALOT πξνζθέξεη λέεο ιεηηνπξγίεο θαη 

ραξαθηεξηζηηθά αμηνπνηψληαο ηελ ηερλνινγία NFC γηα ζπκκεηνρή ζε παηρλίδηα, πιεξσκέο κέζσ θηλεηνχ 
θαζψο θαη θαηλνηνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο πξνψζεζεο θαη marketing.  
 
Ζ INTRALOT ζηηο αξρέο ηνπ 2012  παξνπζίαζε ην “NEFOS Intralot Cloud”, κία πξσηνπνξηαθή 
ηερλνινγηθή ιχζε πνπ ππνζηεξίδεη ηφζν ηελ παξαδνζηαθή ζπκκεηνρή ζηα ηπρεξά παηρλίδηα, φζν θαη ηε 
ζπκκεηνρή κέζσ δηαδηθηχνπ θαη θηλεηήο ηειεθσλίαο. To NEFOS απνηειεί κία αζθαιή θαη πςειήο 

δηαζεζηκφηεηαο ιχζε, ε νπνία πξνζθέξεη ζηνπο νξγαληζκνχο ηπρεξψλ παηρληδηψλ πςειφ εχξνο 
απφδνζεο, ιεηηνπξγηθή επειημία θαη βειηηζηνπνίεζε ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ, ψζηε λα επηηχρνπλ ηνπο 
επηρεηξεκαηηθνχο ηνπο ζηφρνπο αθελφο κε ηελ κείσζε ηνπ ρξφλνπ πινπνίεζεο ησλ ηδεψλ ηνπο ζε 

πξντφληα θαη δηάζεζεο απηψλ ζηελ αγνξά (time-to-market) θαη αθεηέξνπ  κεηψλνληαο ηα θφζηε ηνπο. Κε 
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ηελ ιχζε NEFOS, ε INTRALOT έρεη ηελ επζχλε δηαρείξηζεο ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ, ελψ νη 
νξγαληζκνί εχθνια θαη κε αθξίβεηα παξαθνινπζνχλ θαη αμηνινγνχλ ηε ρξήζε θαη ηελ απφδνζε ηνπο.     
 
Δπηπιένλ, ε INTRALOT ζπκπξάηηεη κε θνξπθαία εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα γηα ηελ αλάπηπμε ηερλνγλσζίαο. 

Πην πιαίζην ηεο ζπλεξγαζίαο  ηεο INTRALOT κε ην ΑΗΡ (Athens Information Technology–Centre for 
Excellence for Resesarch and Graduate Education)  έρνπλ ζπλαθζεί πνιιαπιά εξεπλεηηθά ζπκβφιαηα  
κεηαμχ ησλ δχν νξγαληζκψλ, ζε εξεπλεηηθέο πεξηνρέο πνπ ζπκπεξηιακβάλνπλ Αλαγλψξηζε πξνηχπσλ θαη 
πνινγηζηηθή Όξαζε, Ρερλνινγίεο Ξεξηερνκέλνπ, Ξαηρληδηψλ θαη Αζθάιεηαο κεηαμχ άιισλ. 
Ρνλ Νθηψβξην ηνπ 2011 ε INTRALOT αλαθνίλσζε ηε ζπλεξγαζία ηεο κε ην Corallia Clusters Initiative κε 
ζθνπφ ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή θαη ζηήξημε ηεο αλάπηπμεο ελφο δπλακηθνχ Gaming Innovation Cluster γηα 
ηελ αμηνπνίεζε θαη αλάδεημε ηνπ ηαιαληνχρνπ Διιεληθνχ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηνλ ηνκέα απηφ θαη 

ηελ πξνψζεζε θαηλνηφκσλ ιχζεσλ ζηηο δηεζλείο αγνξέο. Δπελδχνληαο ζην αλαπηπμηαθφ εξγαιείν ησλ 
clusters, ε INTRALOT πξσηνπνξεί γηα αθφκε κηα θνξά ζηνλ θιάδν ηεο, ζηεξίδνληαο ελεξγά θαη 
πξνζβιέπνληαο ζε επθαηξίεο ζπλεξγαζίαο κε θαηλνηφκεο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο γηα απφ θνηλνχ αλάπηπμε 
θαη πξφζβαζε ζε κηα δπλακηθή αγνξά κε παγθφζκηα εκβέιεηα. Κέζα απφ ηελ πνιπδηάζηαηε απηή 

ζπλεξγαζία, πξνζβιέπεη ζηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ θιάδνπ κε θαηλνηφκεο ηερλνινγηθά ιχζεηο, πξσηνπνξηαθφ 
δεκηνπξγηθφ πεξηερφκελν (gaming content) θαη λέεο ηερλνινγίεο παηγλίσλ (gaming technologies).  

 
 
ΑΛΘΟΥΞΗΛΝ ΓΛΑΚΗΘΝ  
  
Ζ επέθηαζε ηεο INTRALOT θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο θαη ε πξφθιεζε ηεο πεξαηηέξσ αλάπηπμήο ηεο, 
έρνπλ ζπλδπαζηεί κε ζεκαληηθέο επελδχζεηο ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ. Πθνπφο ηεο εηαηξίαο είλαη λα 
δηαζθαιίδεη ηηο θαιχηεξεο ζπλζήθεο εξγαζίαο, ιεηηνπξγψληαο κε δηαδηθαζίεο δηαθαλείο θαη αμηνθξαηηθέο 

πξνζθέξνληαο έηζη ηζφλνκε κεηαρείξηζε θαη πξνλφκηα ζε φινπο ηνπο εξγαδνκέλνπο.  
 
Ζ θηινζνθία ηεο INTRALOT ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε ζπλερή πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο θαη δηαηήξεζεο ελφο 
εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο πνπ ζπληειεί ζηελ πξνζσπηθή θαη επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εξγαδνκέλσλ 
θαη σο εθ ηνχηνπ ζηελ επηηπρία θαη αλάπηπμε ηεο εηαηξίαο. Δζηηάδνληαο ζηνπο εξγαδφκελνπο θαη ζηηο 
θαηλνηφκεο ηδέεο πνπ θέξνπλ, εγθαηλίαζε ην 2011 ηε δηεμαγσγή ηνπ Γηαγσληζκνχ Θαηλνηνκίαο & Ηδεψλ “i 

game” πξνηξέπνληαο ηνπο λα ζπκκεηάζρνπλ  ζπζηήλνληαο ηηο ηδέεο ηνπο γηα πξντφληα, δηαδηθαζίεο θαη 

ππεξεζίεο. Ξαξάιιεια, κε ηε δηεζλή ηεο δξαζηεξηφηεηα, δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο εξγαδνκέλνπο ηεο λα 
απνθηήζνπλ δηεζλή εκπεηξία δεκηνπξγψληαο νκάδεο εξγαζίαο πνπ απνηεινχληαη απφ αλζξψπνπο κε 
πνηθίια αθαδεκατθά ππφβαζξα θαη δηαθνξεηηθή θνπιηνχξα ππνζηεξίδνληαο ηε δεκηνπξγία θαη εμέιημε 
ελφο δηεζλνχο εηαηξηθνχ ραξαθηήξα. 
 
 

 
ΚΔΟΗΠΚΑ 
Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δηαηξίαο ζα πξνηείλεη ζηε Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηε  δηαλνκή 
κεξίζκαηνο 0,35 ιεπηψλ αλά κεηνρή (πξηλ απφ ηπρφλ θφξνπο) γηα ηε ρξήζε ηνπ 2011. 
 
 
 

ΝΗ ΞΟΝΝΞΡΗΘΔΠ ΡΝ ΘΙΑΓΝ ΡΥΛ ΡΣΔΟΥΛ ΞΑΗΣΛΗΓΗΥΛ ΓΗΔΘΛΥΠ ΘΑΗ Ζ INTRALOT 

 
Ζ INTRALOT είλαη κία απφ ηηο θνξπθαίεο εηαηξίεο ηνπ θιάδνπ πξνκεζεπηψλ ζπζηεκάησλ θαη ππεξεζηψλ 
ηπρεξψλ παηρληδηψλ δηεζλψο, κε παξνπζία ζε πεξηζζφηεξεο απφ 50 ρψξεο θαη ζηηο 5 επείξνπο. Απνηειεί, 
επίζεο, ηε κεγαιχηεξε εηαηξία ηνπ θιάδνπ πνπ είλαη ηαπηφρξνλα θάηνρνο αδεηψλ ιεηηνπξγίαο ηπρεξψλ 
παηρληδηψλ, κε άδεηεο  ζε 16 ρψξεο.  
 

Ζ INTRALOT, φζνλ αθνξά ηελ παξνρή ηερλνινγηθψλ ιχζεσλ θαη ππεξεζηψλ ζε ινηαξίεο, 
δξαζηεξηνπνηείηαη ζε έλαλ θιάδν κε πεξηνξηζκέλν δηεζλή αληαγσληζκφ θαη ηζρπξά εκπφδηα εηζφδνπ λέσλ 
εηαηξηψλ. Δπίζεο, ζεκαληηθέο είλαη νη πξννπηηθέο πεξαηηέξσ αλάπηπμεο απφ ηελ απειεπζέξσζε ησλ 
αγνξψλ ηπρεξψλ παηρληδηψλ θαη εηδηθφηεξα ηεο ξαγδαίαο αλαπηπζζφκελεο αγνξάο ηνπ Internet κέζσ 
αδεηψλ, ηηο ηδησηηθνπνηήζεηο ινηαξηψλ, θαζψο θαη απφ ηε λνκηκνπνίεζε ησλ ηπρεξψλ παηρληδηψλ. Νη 
πξννπηηθέο αλάπηπμεο ηνπ θιάδνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλάγθε ησλ θπβεξλήζεσλ λα απμήζνπλ ηα 

έζνδα ηνπ Θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, εηδηθά ζηηο δχζθνιεο νηθνλνκηθά πεξηφδνπο κε  πςειά ειιείκκαηα 
πνπ δηαλχνπκε. 
 

Ζ INTRALOT παξαθνινπζεί πξνζεθηηθά ηηο εμειίμεηο ηνπ θιάδνπ θαη είλαη έηνηκε λα δξαζηεξηνπνηεζεί ζε 
θάζε λφκηκν πεξηβάιινλ ηπρεξψλ παηρληδηψλ. Κε πνζνζηά επηηπρίαο άλσ ηνπ 60% ηελ ηειεπηαία 
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πεληαεηία ζε δηεζλείο δηαγσληζκνχο φπνπ ζπκκεηείραλ νη βαζηθνί ηεο αληαγσληζηέο θαη ηελ ηζρπξφηεξε 
ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε ζηνλ θιάδν, ε INTRALOT έρεη έλα ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα έλαληη ηνπ 
αληαγσληζκνχ ζηε δηεθδίθεζε ησλ επθαηξηψλ ηνπ θιάδνπ, φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη παξαθάησ: 
 

Πηελ Δπξψπε  ζπλερίδεηαη ε ηάζε απειεπζέξσζεο ησλ αγνξψλ ηνπ ζηνηρήκαηνο, ηνπ δηαδηθηπαθνχ πφθεξ 
θαη άιισλ ηπρεξψλ παηρληδηψλ. Νη εμειίμεηο απηέο, πνπ ππάξρνπλ ηα ηειεπηαία ρξφληα, εληάζζνληαη ζηελ 
πξνζπάζεηα ησλ θπβεξλήζεσλ λα απμήζνπλ ηα έζνδά ηνπο απφ ηελ αγνξά ηπρεξψλ παηρληδηψλ θαη λα 
θαηαπνιεκήζνπλ ηα παξάλνκα παηρλίδηα. 
  
- Έλα πνιχ επηηπρεκέλν κνληέιν απειεπζέξσζεο ηεο αγνξάο έρεη απνδεηρηεί απηφ ηεο Ηηαιίαο, φπνπ 
δφζεθαλ άδεηεο γηα ηε δεκηνπξγία δηθηχνπ ζεκείσλ πψιεζεο αζιεηηθνχ ζηνηρήκαηνο θαζψο θαη άδεηεο 

ιεηηνπξγίαο παηρληδηψλ κέζσ ηνπ Internet. Ζ INTRALOT, πνπ ζπκκεηείρε ζε απηή ηε δηαδηθαζία 
αδεηνδφηεζεο, έρεη θαηαθέξεη λα αλαδεηρζεί σο ε πξψηε κε-ηηαιηθή εηαηξία ζηε ρψξα, βάζε κεξηδίνπ 
αγνξάο.  
  

- Πηελ Διιάδα, ζχκθσλα κε ην λφκν γηα ηε ξχζκηζε ηεο αγνξάο παηγλίσλ, ρνξεγήζεθε ζηνλ ΝΞΑΞ 
δεθαεηήο άδεηα γηα ηε ιεηηνπξγία 35.000 παηγληνκεραλεκάησλ, εθ ησλ νπνίσλ 16.500 ζα εθκεηαιιεπηεί 

ν ΝΞΑΞ, ελψ 18.500 ζα παξαρσξεζνχλ, χζηεξα απφ δηεζλή πιεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ, ζε ηέζζεξηο έσο 
θαη δέθα παξαρσξεζηνχρνπο. Δπίζεο, ν λφκνο πξνβιέπεη ηε πξνθήξπμε αδεηψλ κεηά απφ δηεζλή 
πιεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ γηα ηε δηεμαγσγή ηπρεξψλ παηρληδηψλ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. Λα ζεκεηψζνπκε φηη 
πξηλ ηε ξχζκηζε ηεο αγνξάο ζηελ Διιάδα, ηα παηρλίδηα κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ αιιά θαη νη παηγληνκεραλέο 
εθηφο θαδίλν ήηαλ παξάλνκεο. Πε εμέιημε βξίζθεηαη, επίζεο, ε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία γηα ηε ρνξήγεζε 
απνθιεηζηηθήο άδεηαο δψδεθα εηψλ γηα ηε ιεηηνπξγία θαη δηαρείξηζε ηνπ Λένπ Πηηγκηαίνπ Ιαρείνπ (Μπζηφ) 
θαζψο θαη ησλ πθηζηάκελσλ Διιεληθψλ Ιαρείσλ. Πηε δεχηεξε θάζε ηνπ δηαγσληζκνχ έρνπλ πεξάζεη 

ηξία ππνςήθηα ζρήκαηα, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε ζχκπξαμε ησλ εηαηξεηψλ πνπ ζπκκεηέρεη ε  
INTRALOT.  Ξαξάιιεια, ζχληνκα αλακέλεηαη λα πξνθεξπρζεί δηαγσληζκφο γηα ηελ πψιεζε ηνπ 29% ηνπ 
ΝΞΑΞ θαη ηνπ Ηππνδξφκνπ.  
 
- Πηελ Ηζπαλία ην λνκνζεηηθφ πιαίζην γηα ην άλνηγκα ηεο δηαδηθηπαθήο αγνξάο ηπρεξψλ παηρληδηψλ ζηε 
ρψξα νινθιεξψζεθε ζηα ηέιε ηνπ 2011 θαη κέζα ζην 2012 αλακέλνληαη λα εθδνζνχλ νη λέεο άδεηεο 

ιεηηνπξγίαο.    

 
- Πηε Γεξκαλία, ην θξαηίδην Schleswig-Holstein είλαη έηνηκν λα πξνρσξήζεη ζην άλνηγκα ησλ 
δηαδηθηπαθψλ ηπρεξψλ παηρληδηψλ, ελψ ζε εζληθφ επίπεδν, ηα ππφινηπα 15 θξαηίδηα ηεο ρψξαο 
πεξηκέλνπλ λα εγθξηζεί ε ζπλζήθε γηα ηε ξχζκηζε ηεο αγνξάο ηνπ δηαδηθηπαθνχ αζιεηηθνχ ζηνηρήκαηνο 
απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή.  
 

- Πηελ Ξνξηνγαιία ε θπβέξλεζε ζηνρεχεη επίζεο ζηε ξχζκηζε ηεο αγνξάο δηαδηθηπαθψλ παηρληδηψλ κέζα 
ζην 2012.  
 
Ζ INTRALOT Interactive απνηειεί ηνλ θνξπθαίν ζπλεξγάηε ησλ νξγαληζκψλ, νη νπνίνη επηζπκνχλ λα 
είλαη αληαγσληζηηθνί  ζην λέν απειεπζεξσκέλν δηαδηθηπαθφ πεξηβάιινλ, πξνζθέξνληαο κία Δληαία 
Δκπεηξία Ππκκεηνρήο ζηα Ρπρεξά Ξαηρλίδηα. Νη πειάηεο καο αμηνπνηνχλ ηελ πην ηζρπξή, απνηειεζκαηηθή 
θαη επέιηθηε πιαηθφξκα ηνπ θιάδνπ ε νπνία ελνπνηεί ηε ζπκκεηνρή ζηα Ρπρεξά Ξαηρλίδηα αλεμάξηεηα αλ 

γίλεηαη κέζσ πξαθηνξείνπ ή κέζσ δηαδηθηχνπ ή θηλεηήο ηειεθσλίαο, πξνζθέξνληαο παξάιιεια 

απαξάκηιιε επηρεηξεκαηηθή ππνζηήξημε. Κέινο ηνπ Νκίινπ INTRALOT, θεθαιαηνπνηνχκε ηελ παγθφζκηα 
παξνπζία θαη ηε κεγάιε πειαηεηαθή βάζε καο, γηα λα ζπιιέγνπκε θαη λα αμηνπνηνχκε  ηηο θαιχηεξεο 
δηεζλείο πξαθηηθέο, νη νπνίεο απνηεινχλ ην ζεκέιην ιίζν γηα ηε ζπλερή επηηπρία θαη ην ζρεδηαζκφ 
πξσηνπνξηαθψλ ιχζεσλ.  
 
Πηηο ΖΞΑ, ε πνιηηεία ηνπ Illinois ζηελ πξνζπάζεηά ηεο λα επεθηείλεη ηελ αγνξά ησλ ηπρεξψλ παηρληδηψλ 

θαη λα βειηηζηνπνηήζεη ηε ιεηηνπξγία ηεο, ρνξήγεζε ην Πεπηέκβξην ηνπ 2010  κεηά απφ δηαγσληζκφ άδεηα 
δηαρείξηζεο ηεο ινηαξίαο ηεο ζε θνηλνπξαμία ηδησηηθψλ εηαηξηψλ. Ζ παξαπάλσ εμέιημε ελδέρεηαη λα 
αιιάμεη ηα δεδνκέλα ζηελ αγνξά ησλ ΖΞΑ, θαζψο ζχκθσλα κε δεκνζηεχκαηα, πνιηηείεο φπσο ην New 
Jersey, ε Washington, ην Michigan, ην Ohio, ε Arizona, ε Oklahoma, ην Missouri θαη ε Florida κειεηνχλ 
ην ελδερφκελν λα αθνινπζήζνπλ ην παξάδεηγκα ηνπ Illinois. 
 

Έλα άιιν ζεκαληηθφ παξάγνληα αλάπηπμεο ζηηο ΖΞΑ αλακέλεηαη λα απνηειέζεη ε λνκηκνπνίεζε ησλ 
δηαδηθηπαθψλ ηπρεξψλ παηρληδηψλ. Ζ κέρξη ηψξα απαγφξεπζε θάζε κνξθήο ηπρεξνχ παηρληδηνχ κέζσ ηνπ 
δηαδηθηχνπ ζηε ρψξα θαίλεηαη λα άξεηε, θαζψο ζχκθσλα κε γλσκνδφηεζε ηνπ πνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο 

ζηα ηέιε ηνπ 2011, ε απαγφξεπζε ηζρχεη κφλν γηα ην ζηνηρεκαηηζκφ ζε αζιεηηθά γεγνλφηα. Κεηά απφ 
ηελ παξαπάλσ εμέιημε αλνίγεη ε πφξηα γηα ηελ πψιεζε ησλ πθηζηάκελσλ παηρληδηψλ ησλ ινηαξηψλ κέζσ 
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ηνπ δηαδηθηχνπ, αιιά θαη γηα ηελ εηζαγσγή ηνπ δηαδηθηπαθνχ πφθεξ. Ζ INTRALOT, κε ζπκβφιαηα ζε 10 
πνιηηείεο ησλ ΖΞΑ είλαη έηνηκε λα εθκεηαιιεπηεί ηηο εμειίμεηο ζηε ρψξα.  
 
Πηελ Απζηξαιία έρεη μεθηλήζεη κία αλακφξθσζε ηεο αγνξάο ηπρεξψλ παηρληδηψλ ηα ηειεπηαία ρξφληα. Ζ 

INTRALOT, ην 2007 θέξδηζε ζηε Βηθηψξηα κία απφ ηηο δχν λέεο άδεηεο ιεηηνπξγίαο ηπρεξψλ παηρληδηψλ, 
κεηά απφ δηαγσληζκφ, ελψ επίζεο ζηε Βηθηψξηα ην 2011 θέξδηζε ηελ άδεηα γηα έλα ειεθηξνληθφ ζχζηεκα 
παξαθνινχζεζεο έσο 27.500 VLTs. 
 
Πηελ Αζία, ρψξεο φπσο ε Θίλα θαη ην Βηεηλάκ έρνπλ πνιχ κεγάιεο παξάλνκεο αγνξέο ηπρεξψλ 
παηρληδηψλ. Νη ηνπηθέο θπβεξλήζεηο έρνπλ αληηιεθζεί ηα νθέιε ηεο λνκηκνπνίεζεο ησλ παηρληδηψλ, 
αθελφο ιφγσ απψιεηαο θνξνινγηθψλ εζφδσλ, αθεηέξνπ γηα θνηλσληθνχο ιφγνπο θαη πξνρσξνχλ ζε 

ξπζκίζεηο θαη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ πθηζηάκελνπ λνκηθνχ θαζεζηψηνο πεξί ηπρεξψλ παηρληδηψλ. Ζ 
λνκηκνπνίεζε ησλ ηπρεξψλ παηρληδηψλ ζηελ Αζία ζα απνηειέζεη έλαλ πνιχ ζεκαληηθφ παξάγνληα 
αλάπηπμεο ηνπ θιάδνπ. Ζ INTRALOT, κε ζεκαληηθή παξνπζία ζηελ Αζία, έρεη ηνπνζεηεζεί ζηξαηεγηθά 
ζηε ρψξα κε ηε ζπκκεηνρή ηεο ζηε MelcoLot - εηαηξία εηζεγκέλε ζην ρξεκαηηζηήξην ηνπ Σφλγθ Θφλγθ - 

πνπ έρεη επηρεηξεκαηηθέο ζρέζεηο θαη κε ηηο δχν Θξαηηθέο ινηαξίεο ηεο Θίλαο. 
  

 
 
ΞΟΝΝΞΡΗΘΔΠ ΘΑΗ ΞΟΝΘΙΖΠΔΗΠ ΓΗΑ ΡΝ 2012 
 
 
- Βειηηζηνπνίεζε πθηζηάκελσλ έξγσλ 
Ζ Δηαηξία, έρνληαο παξνπζία ζε 53 ρψξεο θαη ζηηο 5 επείξνπο, δηαζέηεη έξγα ζε ψξηκεο θαη αλαπηπγκέλεο 

αγνξέο ηπρεξψλ παηρληδηψλ, αιιά θαη αξθεηά έξγα ζε αλαπηπζζφκελεο αγνξέο θαη έξγα ζε πξψηκν 
ζηάδην αλάπηπμεο, ηα νπνία παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο πξννπηηθέο αλάπηπμεο. Πηφρνο ηεο INTRALOT 
είλαη αθελφο ε πεξαηηέξσ αλάπηπμε ησλ πθηζηάκελσλ αγνξψλ ηεο κε ηε ζπλερή βειηίσζε ησλ 
παξερφκελσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ θαη κε ηελ αλάπηπμε λέσλ ηερλνινγηψλ θαη αθεηέξνπ ε 
βειηίσζε ηεο θεξδνθνξίαο ησλ έξγσλ κε έκθαζε ζηε κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο θαη ηελ αχμεζε 
ηεο παξαγσγηθφηεηαο. 

 

 
- Ξνξεία λέσλ ππνγεγξακκέλσλ έξγσλ ηνπ Νκίινπ 
Ζ πνξεία ηνπ Νκίινπ ζα επεξεαζηεί κεηαμχ άιισλ θαη απφ ηηο λέεο αγνξέο ζηηο νπνίεο έρεη εηζέιζεη 
φπσο: 
 
Ρνπ Αδεξκπατηδάλ, φπνπ ε INTRALOT έρεη αλαιάβεη ηε δηαρείξηζε θαη αλάπηπμε ηνπ αζιεηηθνχ 

ζηνηρήκαηνο ζηε ρψξα. Ρν έξγν είλαη ππφ αλάπηπμε θαζψο μεθίλεζε ζηηο αξρέο ηνπ 2011.  
 
Ρεο Βξαδηιίαο, φπνπ θαηφπηλ δηεζλνχο δηαγσληζκνχ ε INTRALOT αλέιαβε ηε δηαρείξηζε ηεο ινηαξίαο 
Minas Gerais. Ρν έξγν μεθίλεζε ην Πεπηέκβξην ηνπ 2010 θαη βξίζθεηαη αθφκε ζε ζηάδην αλάπηπμεο. 
 
Ρεο Ρζερίαο, φπνπ ην έξγν ηεο ηερλνινγηθήο ππνζηήξημεο θαη αλάπηπμεο κηα ζεηξάο αξηζκνπαίρληδσλ θαη 
ζηηγκηαίσλ ιαρείσλ γηα ηελ FORTUNA βξίζθεηαη ζε ζηάδην αλάπηπμεο, θαζψο μεθίλεζε ηνλ Ηνχιην ηνπ 

2011. 

 
Ρα δπν έξγα ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο επνπηείαο βηληενιφηην ζηε Βηθηψξηα ηεο Απζηξαιίαο γηα ηε 
δηαζχλδεζε 27.500 VLTs θαη ζην Νράην ησλ ΖΞΑ γηα ηε ζχλδεζε έσο 17.500 VLTs ζε επηά ηππνδξφκνπο. 
Ρα έξγα απηά ζα μεθηλήζνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο κέζα ζην 2012.   
 
 

 - Απνδόζεηο πξνο ηνπο ληθεηέο ζην αζιεηηθό ζηνίρεκα 
Ζ INTRALOT είλαη κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο εηαηξίεο δηεμαγσγήο αζιεηηθνχ ζηνηρήκαηνο παγθνζκίσο. Νη 
απνδφζεηο πξνο ηνπο ληθεηέο ηνπ αζιεηηθνχ ζηνηρήκαηνο παξνπζηάδνπλ δηαθπκάλζεηο βξαρππξφζεζκα 
θαζψο εμαξηψληαη απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ αγψλσλ. Νη δηαθπκάλζεηο ησλ απνδφζεσλ, ελδέρεηαη λα 
επεξεάζνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο INTRALOT, θαζψο απνηεινχλ ζεκαληηθφ θφζηνο γηα ηελ Δηαηξία.    
 

 
- Δμάξηεζε ησλ ηπρεξώλ παηρληδηώλ από ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηόηεηα  
Ν θιάδνο ησλ ηπρεξψλ παηρληδηψλ επεξεάδεηαη απφ ηνπο θχθινπο ηεο νηθνλνκίαο, θαζψο ηα δηάθνξα 

παηρλίδηα απνηεινχλ θαηαλαισηηθά πξντφληα. Υζηφζν, παξνπζηάδεη κεγαιχηεξε αλζεθηηθφηεηα ζε ζρέζε 
κε άιινπο θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο ζε πεξηφδνπο νηθνλνκηθψλ θξίζεσλ. Δπίζεο, ηα παηρλίδηα κε 
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ζπρλφηεξν ξπζκφ πνληαξίζκαηνο, φπσο ην ΘΗΛΝ θαη ην video lotto, είλαη πεξηζζφηεξν επαίζζεηα ζηηο 
κεηαβνιέο ηεο νηθνλνκίαο, ελψ παηρλίδηα ηχπνπ Ιφηην επεξεάδνληαη πνιχ ιηγφηεξν. Ζ INTRALOT κε ηελ 
δηεζλή επέθηαζή ηεο έρεη θαηαθέξεη ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε θαη έρεη πεξηνξίζεη ηελ εμάξηεζή ηεο απφ 
ζπγθεθξηκέλεο αγνξέο θαη νηθνλνκίεο.  

 
 
- Φνξνινγία ηπρεξώλ παηρληδηώλ 
Ζ ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε έρεη κεγεζχλεη ηα ειιείκκαηα πνιιψλ θξαηψλ. Ζ αχμεζε ηεο θνξνινγίαο 
ησλ ηπρεξψλ παηρληδηψλ απνηειεί κεξηθέο θνξέο κία εχθνιε απφθαζε, αλ θαη θαηά ηε γλψκε καο 
ιαλζαζκέλε, εθ κέξνπο ησλ θπβεξλήζεσλ ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα ρξεκαηνδνηήζνπλ ηα θξαηηθά 
ειιείκκαηα, πνπ ελδερνκέλσο λα επεξεάζεη ηα απνηειέζκαηα ηεο INTRALOT. 

 
 
Ξεξηγξαθή ησλ θπξηόηεξσλ θηλδύλσλ θαη πξνθιήζεσλ 
Νη δηεζλείο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Νκίινπ δεκηνπξγνχλ δηάθνξνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο ζηε 

ιεηηνπξγία ηνπ Νκίινπ, ιφγσ ησλ ζπλερψλ κεηαβνιψλ ηνπ παγθφζκηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ 
πεξηβάιινληνο. Ν Όκηινο πέξα απφ ηνπο παξαδνζηαθνχο θηλδχλνπο, δειαδή θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο θαη 

πηζησηηθφο θίλδπλνο, αληηκεησπίδεη θαη θηλδχλνπο αγνξάο. Νη θπξηφηεξνη απφ ηνπο θηλδχλνπο απηνχο είλαη 
ν ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο  θαη ν θίλδπλνο επηηνθίσλ. Ρν πξφγξακκα δηαρείξηζεο θηλδχλνπ απνηειεί κία 
δπλακηθή δηαδηθαζία πνπ εμειίζζεηαη ζπλερψο θαη πξνζαξκφδεηαη αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο 
θαη ζηνρεχεη ζηνλ πεξηνξηζκφ ελδερφκελεο αξλεηηθήο επίδξαζεο ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα. 
Νη βαζηθέο πνιηηηθέο δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ θαζνξίδνληαη απφ ηε Γηνίθεζε ηνπ Νκίινπ. Ζ πνιηηηθή 
δηαρείξηζεο θηλδχλσλ εθαξκφδεηαη απφ ην ηκήκα Γηαρείξηζεο Γηαζεζίκσλ ηνπ Νκίινπ ην νπνίν ιεηηνπξγεί 
ζηα πιαίζηα ζπγθεθξηκέλσλ θαηεπζχλζεσλ εγθεθξηκέλσλ απφ ηε Γηνίθεζε. 

 
 
Ξηζησηηθόο Θίλδπλνο 
Ν Όκηινο δελ έρεη ζεκαληηθή ζπγθέληξσζε πηζησηηθνχ θηλδχλνπ έλαληη ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ 
ιφγσ ηνπ φηη ππάξρεη κεγάιε δηαζπνξά ηνπ πειαηνινγίνπ θαη νη ρνξεγνχκελεο πηζηψζεηο νξίδνληαη απφ 
ππνγεγξακκέλεο ζπκβάζεηο. Ζ κέγηζηε έθζεζε ζε πηζησηηθφ θίλδπλν αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 

απαηηήζεσλ, φπσο απηέο απεηθνλίδνληαη ζηνλ Ηζνινγηζκφ. Γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ πηζησηηθνχ 

θηλδχλνπ ζε δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα, ν Όκηινο ζέηεη πεξηνξηζκφ ζην πφζν ζα εθηίζεηαη ζε θάζε 
κεκνλσκέλν ρξεκαηννηθνλνκηθφ ίδξπκα. Δπηπξφζζεηα, ν Όκηινο, γηα ηελ πεξαηηέξσ αζθάιεηα ζηηο 
ζπλαιιαγέο ηνπ, εθαξκφδεη κηα κέζνδν αμηνιφγεζεο ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ ηξαπεδψλ, 
ρξεζηκνπνηψληαο ζρεηηθνχο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο δείθηεο. 
 
 

Θίλδπλνο ξεπζηόηεηαο 
Ππλεηή δηαρείξηζε ξεπζηφηεηαο ζεκαίλεη δηαηήξεζε επαξθνχο ξεπζηφηεηαο, δπλαηφηεηα ρξεκαηνδφηεζεο 
κέζσ εγθεθξηκέλσλ πηζησηηθψλ νξίσλ θαη δπλαηφηεηα απνπιεξσκήο ησλ ππνρξεψζεσλ. Ν φκηινο έρεη 
ζεζπίζεη ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθέο δηαρείξηζεο θαη παξαθνινχζεζεο ηεο ξεπζηφηεηάο ηνπ πξνθεηκέλνπ λα 
έρεη δηαξθψο επαξθή ξεπζηνπνηήζηκα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ, πνπ λα κπνξνχλ λα θαιχςνπλ αληίζηνηρεο 
πνρξεψζεηο.  
 

 

Θίλδπλνο Αγνξάο 
1) Ππλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο 
Ν ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο πξνέξρεηαη απφ ηηο κεηαβνιέο ησλ ηζνηηκηψλ ησλ λνκηζκάησλ πνπ 
επεξεάδνπλ ηηο ζέζεηο ζε ζπλάιιαγκα πνπ έρεη ιάβεη ν Όκηινο. Νη ζπλαιιαγέο ηνπ Νκίινπ 
πξαγκαηνπνηνχληαη ζε πεξηζζφηεξα απφ έλα λνκίζκαηα θαη ζπλεπψο ππάξρεη πςειή έθζεζε θηλδχλνπ 
απφ ηηο κεηαβνιέο ζηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο έλαληη ηνπ βαζηθνχ λνκίζκαηνο αλαθνξάο, ην Δπξψ. 

Υζηφζν, ε δξαζηεξηφηεηα ηνπ Νκίινπ ζε πνιιέο ρψξεο, δεκηνπξγεί ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα αθνχ 
επηηπγράλεηαη κεγαιχηεξε δηαζπνξά ηνπ ραξηνθπιαθίνπ θαη άξα θαιχηεξε δηαρείξηζε ηνπ 
ζπλαιιαγκαηηθνχ θηλδχλνπ. Απηφ ην είδνο ηνπ θηλδχλνπ πξνθχπηεη ηφζν απφ εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο ζε 
μέλν λφκηζκα φπσο επίζεο θαη απφ επελδχζεηο ζε ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ. Γηα ηε δηαρείξηζε απηήο ηεο 
θαηεγνξίαο θηλδχλνπ, ν Όκηινο κπνξεί λα ζπλάπηεη ζπκθσλίεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ παξαγψγσλ κε 
ρξεκαηννηθνλνκηθνχο νξγαληζκνχο. Ζ πνιηηηθή ηνπ Νκίινπ ζρεηηθά κε ηελ δηαρείξηζε ηεο έθζεζήο ηνπ 

ζηνλ ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν αθνξά φρη κφλν ηελ κεηξηθή εηαηξία αιιά θαη ηηο ζπγαηξηθέο ηεο. 
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Αλάιπζε Δπαηζζεζίαο ζε Κεηαβνιέο Ππλαιιάγκαηνο (πνζά ρξήζεο 2011) 
 

Μέλν 
Λόκηζκα  

Κεηαβιεηόηεηα 
Λνκίζκαηνο 

Δπίδξαζε ζηα 
θέξδε πξν θόξσλ 

Δπίδξαζε ζηα ίδηα 
θεθάιαηα 

  

('000 €) ('000 €) 

USD: 
5% -438 3.405 

-5% 397 -3.080 

TRY: 
5% 1.089 1.370 

-5% -986 -1.240 

PEN: 
5% 392 -317 

-5% -355 287 

BRL: 
5% -256 431 

-5% 231 -390 

JMD: 
5% 457 1.259 

-5% -414 -1.139 

ARS: 
5% 535 112 

-5% -484 -101 

RON: 
5% 5 980 

-5% -4 -887 

 
2) Θίλδπλνο Δπηηνθίνπ 

Νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Νκίινπ είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλεο κε ηα επηηφθηα εμαηηίαο ησλ επελδχζεσλ θαη ησλ 

καθξνπξφζεζκσλ θαη βξαρππξφζεζκσλ δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ. Γηα ηε δηαρείξηζε απηήο ηεο 

θαηεγνξίαο θηλδχλνπ ν Όκηινο ρξεζηκνπνηεί ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα αληηζηάζκηζεο θηλδχλνπ 

πξνθεηκέλνπ λα κεηψζεη ηελ έθζεζή ηνπ ζηνλ θίλδπλν κεηαβνιήο ησλ επηηνθίσλ. Ζ πνιηηηθή ηνπ Νκίινπ 

ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ηεο έθζεζήο ηνπ ζηνλ επηηνθηαθφ θίλδπλν αθνξά φρη κφλν ηε κεηξηθή εηαηξία 

αιιά θαη ηηο ζπγαηξηθέο ηεο γηα ηα δάλεηα πνπ έρνπλ ζπλάςεη ζε Δπξψ ή ηνπηθφ λφκηζκα. 

 

ΠΖΚΑΛΡΗΘΑ ΓΔΓΝΛΝΡΑ ΚΔΡΑ ΡΖ ΙΖΜΖ ΡΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 2011 ΘΑΗ ΚΔΣΟΗ ΡΖΛ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ 

ΑΛΑΘΝΗΛΥΠΖΠ ΡΥΛ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΥΛ  

 

Ρνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2012, ε ζπγαηξηθή ηεο INTRALOT ζηε Λφηην Αθξηθή, INTRALOT South Africa, έιαβε 

άδεηα γηα ηε δηνξγάλσζε Πηνηρήκαηνο Ξξνθαζνξηζκέλεο Απφδνζεο απφ ην Ππκβνχιην Ρπρεξψλ 

Ξαηρληδηψλ θαη Ηππνδξφκνπ ηνπ Western Cape. Ζ άδεηα αθνξά ζην αζιεηηθφ ζηνίρεκα κέζσ πξαθηνξείσλ 

ζην Western Cape ηεο Λνηίνπ Αθξηθήο, θαζψο θαη ζε ζηνίρεκα κέζσ δηαδηθηχνπ, θαζψο θαη ζηαζεξνχ θαη 

θηλεηνχ ηειεθψλνπ ζε νιφθιεξε ηε ρψξα. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ ζηνηρήκαηνο ζα γίλεηαη απφ ηελ INTRALOT 

South Africa κε ηελ εκπνξηθή νλνκαζία JUSTBET. 

 

Ρνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2012, ε ζπγαηξηθή ηεο INTRALOT, INTRALOT Australia Pty Ltd., ππέγξαςε ηξηεηέο 

ζπκβφιαην επέθηαζεο ηεο ζπλεξγαζίαο ηεο κε ηνλ θξαηηθφ νξγαληζκφ ηπρεξψλ παηρληδηψλ ηεο Γπηηθήο 

Απζηξαιίαο (Lotterywest), έσο ην 2016, γηα ηε ζπληήξεζε θαη ππνζηήξημε ηνπ νινθιεξσκέλνπ 

Ππζηήκαηνο Ρπρεξψλ Ξαηρληδηψλ, ην νπνίν έρεη πξνκεζεχζεη. 

 

Ρν Φεβξνπάξην ηνπ 2012 ε INTRALOT μεθίλεζε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ θαη δηαρείξηζεο 

βηληενιφηην (VLTs), “iGEM”, θαη ησλ ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ γηα ηελ επνπηεία ησλ ηεξκαηηθψλ βηληενιφηην 

ζηνπο ρψξνπο ςπραγσγίαο ηεο Supreme Ventures Limited (SVL) ζηελ Ρδακάηθα. Ρν λέν ζπκβφιαην έρεη 

αξρηθή δηάξθεηα 10 έηε κε δπλαηφηεηα απηφκαηεο αλαλέσζεο γηα δηαδνρηθέο 5εηείο πεξηφδνπο.  
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Πηα ηέιε Καξηίνπ ηνπ 2012 θνηλνπνηήζεθε ζηε ζπγαηξηθή εηαηξία ηεο INTRALOT, Maltco Lotteries 

Limited, απφ ηνλ νξγαληζκφ ηδησηηθνπνηήζεσλ ηεο Κάιηαο φηη ε ελ ιφγσ ζπγαηξηθή εηαηξία θέξδηζε ην 

δηαγσληζκφ γηα ηε λέα άδεηα ιεηηνπξγίαο ηπρεξψλ παηρληδηψλ ζηε ρψξα. Λα ζεκεησζεί φηη ε  Maltco 

ιεηηνπξγεί βάζεη ζρεηηθήο άδεηαο ηπρεξά παηρλίδηα ζηε ρψξα ηα ηειεπηαία 8 ρξφληα πεξίπνπ, ελψ ε 

θαηλνχξηα άδεηα ζα έρεη δηάξθεηα 10 έηε. 

 

ΠΖΚΑΛΡΗΘΔΠ ΠΛΑΙΙΑΓΔΠ ΚΔΡΑΜ ΔΡΑΗΟΗΑΠ ΘΑΗ ΠΛΓΔΝΚΔΛΥΛ ΞΟΝΠΥΞΥΛ: 

Νη ζεκαληηθφηεξεο ζπλαιιαγέο ηεο Δηαηξίαο κε ζπλδεφκελα κε απηήλ πξφζσπα θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Γ.Ι.Ξ. 

24, αθνξνχλ ζπλαιιαγέο ηεο Δηαηξίαο κε ηηο θαησηέξσ ζπγαηξηθέο ηεο (ζπλδεφκελεο κε απηή επηρεηξήζεηο 

θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 42ε ηνπ Θ.Λ. 2190/20) , νη νπνίεο εκθαλίδνληαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα: 

Όκηινο 

Έζνδα Έμνδα 

 01/01/2011-
31/12/2011 

 01/01/2010-
31/12/2010 

 01/01/2011-
31/12/2011 

  01/01/2010-
31/12/2010 

Όκηινο Intracom Holdings 5.469 8.537 17.161 30.588 

Turkcell Group 26 101 1.500 3.442 

Intralot South Africa LTD 2.533 4.964 0 0 

Bilyoner Interaktif Hizmelter A.S. 140 1.594 0 48 

Ινηπά ζπλδεφκελα κέξε 2.829 7.237 687 5.469 

Γηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο Γηνίθεζεο 0 0 9.095 8.916 

  10.997 22.433 28.443 48.463 

      
 

    

Δηαηξεία 
  

Έζνδα Έμνδα 

 01/01/2011-
31/12/2011 

 01/01/2010-
31/12/2010 

 01/01/2011-
31/12/2011 

 01/01/2010-
31/12/2010 

Intralot Operations LTD 3.485 23.137 13 0 

Inteltek Internet AS 3.906 7.824 419 6 

Όκηινο Intracom Holdings 5.465 5.420 16.342 30.200 

Bilyoner Interaktif Hizmelter A.S. 1.077 0 0 0 

Intralot Inc 914 1.628 143 227 

Δηαηξεία Πηνηρεκάησλ Α.Δ. 14 11.144 5.260 2.748 

Lotrom S.A. 12.365 12.070 1.788 1.732 

Intralot Nederland BV 1.546 0 38 0 

Intralot South Africa LTD 3.414 4.964 0 0 

Intralot International LTD 3.124 2 12.293 7.071 

Azerinteltek AS 154 1.415 0 0 

Tecno Accion S.A. 5.896 0 24 0 

Intralot Maroc S.A.  186 2.108 0 0 

Ινηπά ζπλδεφκελα κέξε 9.488 12.795 3.901 2.146 

Γηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο Γηνίθεζεο 0 0 5.608 5.437 

  51.034 82.507 45.829 49.567 

     
     
     

Όκηινο 
Απαηηήζεηο πνρξεώζεηο 

31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010 

Uniclic LTD 4.124 4.062 0 0 

Όκηινο Intracom Holdings 13.894 13.816 23.518 30.198 

Turkcell Group 5 8 178 180 

Intralot South Africa LTD 1.795 412 1 1 

Lotrich Info. Co LTD 1.372 0 12 0 

Kelicom Holdings Co Ltd Group 4.957 0 0 0 

Ινηπά ζπλδεφκελα κέξε 7.019 28.484 2.759 11.637 

Γηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο Γηνίθεζεο 594 98 857 436 

  33.760 46.880 27.325 42.452 
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Δηαηξεία 
Απαηηήζεηο πνρξεώζεηο 

31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010 

Intralot Operations LTD 58.915 75.223 13 0 

Inteltek Internet A.S. 3.003 1.692 2.039 1.633 

Όκηινο Intracom Holdings 13.354 10.671 22.544 29.017 

Gaming Solutions Int. SAC 8.794 10.294 14 13 

Intralot Inc 8.655 7.651 220 183 

Δηαηξεία Πηνηρεκάησλ Α.Δ. 11 0 4.971 3.361 

Βetting Cyprus LTD 0 0 5.706 5.706 

Intralot South Africa LTD 1.795 412 1 1 

Uniclic LTD 4.346 4.345 0 0 

Intralot International LTD 3.126 2 12.266 6.920 

Pollot Sp.zoo 6.261 6.334 0 0 

Intralot de Peru SAC 8.495 6.895 0 0 

Intralot Holdings International LTD 2.574 0 0 0 

Intralot Iberia SA Unipersona 14.911 14.108 0 0 

Loteria Moldovei S.A. 1.998 1.984 0 0 

Lotrom S.A. -10.546 -8.142 1.146 244 

Intralot Business Development LTD 12.622 11.706 0 0 

Intralot Nederland B.V. 15.366 13.114 24 12 

Intralot Do Brazil LTDA 10.873 7.484 0 0 

Lotrich Info. Co LTD 1.522 1.341 12 12 

Ινηπά ζπλδεφκελα κέξε 12.384 17.383 2.881 2.037 

Γηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο Γηνίθεζεο 0 0 465 214 

  178.459 182.497 52.302 49.353 

     

 

 

Απφ ηα έζνδα ηεο Δηαηξίαο ηνπ 2011, 12.965 ρηι.(2010: 25.448 ρηι.) αθνξνχλ κεξίζκαηα απφ ηηο 

ζπγαηξηθέο θαη ζπγγελείο ηεο  εηαηξίεο Inteltek AS, Maltcν LTD, Ρecno Accion S.A.,Intralot New Zealand 

LTD, Intralot South Africa LTD θαη Bilyoner AS. 

 

Ρέινο, νη ακνηβέο Γηεπζπληηθψλ ζηειερψλ θαη κειψλ ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο αλήιζαλ 

θαηά ηελ πεξίνδν 01/01/2011 – 31/12/2011 ζε €  9,09 εθαη. θαη € 5,6 εθαη. αληίζηνηρα. 

 

Απφ ηα ζηνηρεία πνπ ζαο εθζέζακε παξαπάλσ, αιιά θαη απφ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, κπνξείηε λα 

δηακνξθψζεηε πιήξε εηθφλα γηα ηνλ Όκηιν γηα ηελ ρξήζε 1/1/2011-31/12/2011.    

  

Καξνχζη, 29/03/2011 

 

 

Κε ηηκή, 

 

Ν Αληηπξφεδξνο ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ 

θαη Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο 

 

 

Θσλζηαληίλνο Γ. Αλησλφπνπινο 
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ΔΞΔΜΖΓΖΚΑΡΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ    ζύκθσλα κε ην άξζξν 4 παξ. 7 ηνπ λ. 3556/2007 
 

1. Γηάξζξσζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. 

  To κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Eηαηξείαο αλέξρεηαη  ζήκεξα ζην πνζφ ησλ ζαξάληα επηά  

εθαηνκκπξίσλ εμαθνζίσλ νγδφληα νρηψ ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ δέθα  έμη Δπξψ θαη ηξηάληα ιεπηψλ 

(47.688.516,30) δηαηξνπκέλνπ ζε εθαηφλ πελήληα νρηψ εθαηνκκχξηα ελληαθφζηεο εμήληα κηα ρηιηάδεο 

επηαθφζηεο είθνζη κία (158.961.721) θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο ηξηάληα ιεπηψλ ηνπ 

Δπξψ (€ 0,30) εθάζηεο. 

 Όιεο νη κεηνρέο ηεο  Eηαηξείαο είλαη εηζεγκέλεο  πξνο δηαπξαγκάηεπζε ζηελ Αγνξά Αμηψλ ηνπ 

Σξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ, ζηελ θαηεγνξία Κεγάιεο Θεθαιαηνπνίεζεο ζηνλ θιάδν «Ρπρεξά Ξαηρλίδηα». Νη 

κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο είλαη θνηλέο νλνκαζηηθέο κε δηθαίσκα ςήθνπ. 

 

2. Ξεξηνξηζκνί ζηε κεηαβίβαζε κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο.  

Ζ κεηαβίβαζε ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο γίλεηαη φπσο νξίδεη ν λφκνο θαη δελ πθίζηαληαη  πεξηνξηζκνί 

ζηε κεηαβίβαζε απφ ην θαηαζηαηηθφ ηεο.  

 

3. Πεκαληηθέο άκεζεο ή έκκεζεο ζπκκεηνρέο θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 9 έσο 11 ηνπ Λ. 3556/2007. 

O θ. Πσθξάηεο Θφθθαιεο θαηείρε κε εκεξνκελία 31/12/2011 πνζνζηφ 20,005%  ηνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο.  

O θ. Θσλζηαληίλνο Γεκεηξηάδεο θαηείρε κε εκεξνκελία 31/12/2011 πνζνζηφ 8,197%  ηνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο. 

Ζ AMERIPRISE FINANCIAL INC (USA) θαηείρε κε εκεξνκελία 31/12/2011 πνζνζηφ 5,008% ηνπ 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο. Ζ ελ ιφγσ εηαηξεία θαηέρεη ηηο κεηνρέο απηέο κέζσ ησλ ζπγαηξηθψλ 

εηαηξεηψλ ηεο «COLUMBIA MANAGEMENT INVESTEMENT ADVISERSLLC» θαη «COLUMBIA WAGNER 

MANAGEMENT LLC», εθ ησλ νπνίσλ νπδεκία θαηέρεη πνζνζηφ ίζν ή κεγαιχηεξν ηνπ 5%. 

 

Θαλέλα άιιν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν δελ θαηέρεη πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 5%  ηνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ. 

 

4. Θάηνρνη θάζε είδνπο κεηνρψλ πνπ παξέρνπλ εηδηθά δηθαηψκαηα ειέγρνπ. 

 Γελ πθίζηαληαη κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο πνπ παξέρνπλ ζηνπο θαηφρνπο ηνπο εηδηθά δηθαηψκαηα ειέγρνπ.  

 

5. Ξεξηνξηζκνί ζην δηθαίσκα ςήθνπ. 

Γελ πξνβιέπνληαη ζην θαηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο πεξηνξηζκνί ζην  δηθαίσκα ςήθνπ. 

 

6. Ππκθσλίεο κεηαμχ ησλ κεηφρσλ ηεο Eηαηξείαο. 

Γελ είλαη γλσζηή ζηελ Δηαηξεία ε χπαξμε ζπκθσληψλ  κεηαμχ ησλ κεηφρσλ ηεο,  νη νπνίεο ζπλεπάγνληαη 

πεξηνξηζκνχο ζηε κεηαβίβαζε ησλ κεηνρψλ ηεο ή ζηελ άζθεζε  δηθαησκάησλ ςήθνπ πνπ απνξξένπλ απφ 

ηηο κεηνρέο απηέο. 

 

7. Θαλφλεο  δηνξηζκνχ θαη αληηθαηάζηαζεο κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη ηξνπνπνίεζε ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ. 



ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.                                                                   

17 

 

Νη θαλφλεο  πνπ πξνβιέπεη ην θαηαζηαηηθφ  ηεο Δηαηξείαο γηα ην δηνξηζκφ  θαη ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ 

κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ θαηαζηαηηθνχ δελ 

δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ Θ.Λ. 2190/1920. 

 

8. Αξκνδηφηεηα ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ή νξηζκέλσλ κειψλ ηνπ γηα έθδνζε λέσλ κεηνρψλ ή ηελ 

αγνξά ηδίσλ κεηνρψλ. 

Ρν Γ.Π. ηεο INTRALOT έρεη αξκνδηφηεηα γηα ηελ έθδνζε λέσλ κεηνρψλ ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

 

α. ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 παξ. 2, 3 θαη 4 ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο φπνπ νξίδνληαη ηα αθφινπζα : 

 

«2.Με ηελ επηθύιαμε ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ απηνύ, νξίδεηαη δηα ηνπ παξόληνο όηη ην Γηνηθεηηθό 
πκβνύιην έρεη ην δηθαίσκα κεηά από ζρεηηθή εμνπζηνδόηεζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, κε απόθαζε 
ηνπ πνπ ιακβάλεηαη κε πιεηνςεθία ησλ δύν ηξίησλ (2/3) ηνπ ζπλόινπ ησλ κειώλ ηνπ, λα απμάλεη 
ην κεηνρηθό θεθάιαην κεξηθά ή νιηθά κε ηελ έθδνζε λέσλ κεηνρώλ, γηα πνζό πνπ δελ κπνξεί λα 
ππεξβεί ην πνζό ηνπ θεθαιαίνπ πνπ είλαη θαηαβεβιεκέλν θαηά ηελ εκεξνκελία πνπ ρνξεγήζεθε ζην 
Γηνηθεηηθό πκβνύιην ε ελ ιόγσ εμνπζία. Η παξαπάλσ απόθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, ε νπνία 

ππόθεηηαη ζηηο ππνρξεώζεηο δεκνζηόηεηαο ηνπ άξζξνπ 7β ηνπ θσδηθνπνηεκέλνπ λόκνπ 2190/20. 
Η πην πάλσ εμνπζία ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ κπνξεί λα αλαλεώλεηαη από ηε Γεληθή πλέιεπζε 
γηα ρξνληθό δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα πέληε ρξόληα γηα θάζε αλαλέσζε θαη ε ηζρύο ηεο αξρίδεη 
κεηά ηε ιήμε ηεο θάζε πεληαεηίαο. 
3.Καη' εμαίξεζε ηεο δηάηαμεο ηεο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ, αλ ηα απνζεκαηηθά ηεο Δηαηξείαο 
ππεξβαίλνπλ ην έλα ηέηαξην (1/4) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ, γηα ηελ αύμεζε απηνύ 
απαηηείηαη απόθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ιακβαλόκελε κε ηελ εμαηξεηηθή απαξηία θαη πιεηνςεθία 

ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ παξόληνο  θαη αλάινγε ηξνπνπνίεζε ηνπ παξόληνο άξζξνπ. 
 4.Οη απμήζεηο ηνπ θεθαιαίνπ πνπ απνθαζίδνληαη ζύκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ παξόληνο άξζξνπ δελ 

απνηεινύλ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνύ.» 
 

Ρν σο άλσ δηθαίσκα δελ έρεη ρνξεγεζεί ζην Γ.Π. ηεο Δηαηξείαο. 

β. ζε πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 13§13 ηνπ  Θ.Λ. 2190/1920   θαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 7  παξ. 3 εδ. 

ηειεπη. ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξείαο (ρνξήγεζε δηθαησκάησλ πξναίξεζεο επί κεηνρψλ ηεο εηαηξείαο – 

stock options) φπνπ νξίδνληαη ηα αθφινπζα :  

 

 Πε θάζε πεξίπησζε αχμεζεο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, πνπ δελ γίλεηαη κε εηζθνξά ζε είδνο ή 
έθδνζε νκνινγηψλ κε δηθαίσκα κεηαηξνπήο ηνπο ζε κεηνρέο, παξέρεηαη δηθαίσκα πξνηίκεζεο ζε 
νιφθιεξν ην λέν θεθάιαην ή ην νκνινγηαθφ δάλεην, ππέξ ησλ κεηφρσλ θαηά ην ρξφλν ηεο έθδνζεο, 
αλάινγα κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην πθηζηάκελν κεηνρηθφ θεθάιαην.  
Ρν δηθαίσκα πξνηίκεζεο αζθείηαη εληφο ηεο πξνζεζκίαο, ηελ νπνία φξηζε ην φξγαλν ηεο εηαηξείαο 

πνπ απνθάζηζε ηελ αχμεζε. Ζ πξνζεζκία απηή, κε ηελ επηθχιαμε ηήξεζεο ηεο πξνζεζκίαο 

θαηαβνιήο ηνπ θεθαιαίνπ, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 11 ηνπ Θ.Λ. 2190/1920, δελ κπνξεί λα είλαη 
κηθξφηεξε ησλ δεθαπέληε (15) εκεξψλ. Πηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ  άξζξνπ 13 ηνπ 
Θ.Λ. 2190/1920, ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο δελ αξρίδεη πξηλ απφ ηε 
ιήςε ηεο απφθαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ηηκήο δηάζεζεο ησλ 
λέσλ κεηνρψλ. Κεηά ην ηέινο ησλ πξνζεζκηψλ απηψλ, νη κεηνρέο πνπ δελ έρνπλ αλαιεθζεί  
ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, δηαηίζεληαη απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο εηαηξείαο ειεχζεξα ζε 

ηηκή φρη θαηψηεξε ηεο ηηκήο πνπ θαηαβάινπλ νη πθηζηάκελνη κέηνρνη. Πε πεξίπησζε θαηά ηελ 
νπνία ην φξγαλν ηεο εηαηξείαο πνπ απνθάζηζε ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ παξέιεηςε λα 
νξίζεη ηελ πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο, ηελ πξνζεζκία απηή ή ηελ 
ηπρφλ παξάηαζε ηεο, νξίδεη κε απφθαζε ηνπ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην εληφο ησλ ρξνληθψλ νξίσλ 
πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην άξζξν 11 ηνπ Θ.Λ. 2190/1920. 
Ζ πξφζθιεζε γηα ηελ ελάζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο, ζηελ νπνία κλεκνλεχεηαη 

ππνρξεσηηθά θαη ε πξνζεζκία κέζα ζηελ νπνία πξέπεη λα αζθεζεί απηφ ην δηθαίσκα, δεκνζηεχεηαη 
κε επηκέιεηα ηεο εηαηξείαο ζην ηεχρνο αλψλπκσλ εηαηξεηψλ θαη εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο 
ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Θπβεξλήζεσο. Κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Θ.Λ. 

2190/1920, ε πξφζθιεζε θαη ε γλσζηνπνίεζε ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο 
πξνηίκεζεο, θαηά ηα αλσηέξσ, κπνξνχλ λα παξαιεηθζνχλ, εθφζνλ ζηε γεληθή ζπλέιεπζε 
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παξέζηεζαλ κέηνρνη πνπ εθπξνζσπνχλ ην ζχλνιν ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη έιαβαλ γλψζε ηεο 
πξνζεζκίαο πνπ ηάρζεθε γηα ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο ή δήισζαλ ηελ απφθαζε 
ηνπο γηα ηελ απφ απηνχο άζθεζε ή κε ηνπ δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο. Ζ δεκνζίεπζε ηεο 
πξφζθιεζεο κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί κε ζπζηεκέλε επηζηνιή "επί απνδείμεη", εθφζνλ νη κεηνρέο 

είλαη νλνκαζηηθέο ζην ζχλνιν ηνπο. 
Κε απφθαζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο πνπ ιακβάλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 
3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 29 θαη ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ Θ.Λ. 2190/1020, κπνξεί λα 
πεξηνξηζηεί ή λα θαηαξγεζεί ην δηθαίσκα πξνηίκεζεο ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ  Θ.Λ. 2190/1920. Γηα 
λα ιεθζεί ε απφθαζε απηή, ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ζηε γεληθή 
ζπλέιεπζε γξαπηή έθζεζε ζηελ νπνία αλαθέξνληαη νη ιφγνη πνπ επηβάιινπλ ηνλ πεξηνξηζκφ ή ηελ 
θαηάξγεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο θαη ζηελ νπνία δηθαηνινγείηαη ε ηηκή πνπ πξνηείλεηαη γηα 

ηελ έθδνζε ησλ λέσλ κεηνρψλ. Ζ απφθαζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ππνβάιιεηαη ζηηο δηαηππψζεηο 
δεκνζηφηεηαο ηνπ άξζξνπ 7β ηνπ Θ.Λ. 2190/1920. Γελ ππάξρεη απνθιεηζκφο απφ ην δηθαίσκα 
πξνηίκεζεο θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, φηαλ νη κεηνρέο αλαιακβάλνληαη απφ 
πηζησηηθά ηδξχκαηα ή επηρεηξήζεηο παξνρήο επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ, πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα 

δέρνληαη ηίηινπο πξνο θχιαμε, γηα λα πξνζθεξζνχλ ζηνπο κεηφρνπο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 
7 ηνπ Θ.Λ. 2190/1920. Δπίζεο, δελ ππάξρεη απνθιεηζκφο απφ ην δηθαίσκα πξνηίκεζεο, φηαλ ε 

αχμεζε θεθαιαίνπ έρεη ζθνπφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ πξνζσπηθνχ ζην θεθάιαην ηεο εηαηξείαο 
ζχκθσλα κε ην π.δ. 30/1988 (ΦΔΘ 13 Α`). 
Ρν θεθάιαην κπνξεί λα απμεζεί, ελ κέξεη, κε εηζθνξέο ζε κεηξεηά θαη, ελ κέξεη, κε εηζθνξέο ζε 
είδνο. Πηελ πεξίπησζε απηή, πξφβιεςε ηνπ νξγάλνπ πνπ απνθαζίδεη ηελ αχμεζε, θαηά ηελ νπνία 
νη κέηνρνη πνπ εηζθέξνπλ είδνο δελ ζπκκεηέρνπλ θαη ζηελ αχμεζε κε εηζθνξέο ζε κεηξεηά, δελ 
ζπληζηά απνθιεηζκφ ηνπ δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο, αλ ε αλαινγία ηεο αμίαο ησλ εηζθνξψλ ζε είδνο, 
ζε ζρέζε κε ηε ζπλνιηθή αχμεζε είλαη ηνπιάρηζηνλ ίδηα κε ηελ αλαινγία ηεο ζπκκεηνρήο ζην 

κεηνρηθφ θεθάιαην ησλ κεηφρσλ πνπ πξνβαίλνπλ ζηηο εηζθνξέο απηέο. Πε πεξίπησζε αχμεζεο 
κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κε εηζθνξέο ελ κέξεη ζε κεηξεηά θαη ελ κέξεη ζε είδνο, ε αμία ησλ εηζθνξψλ 
ζε είδνο πξέπεη λα έρεη απνηηκεζεί ζχκθσλα κε ηα άξζξα 9 θαη 9α  ηνπ Θ.Λ. 2190/1920 πξηλ απφ 
ηε ιήςε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. 
Κε απφθαζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο, πνπ ιακβάλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 
3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 29 θαη ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ Θ.Λ. 2190/1920, κπνξεί λα 

ζεζπηζζεί πξφγξακκα δηάζεζεο κεηνρψλ ζηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη ην πξνζσπηθφ 

ηεο εηαηξείαο, θαζψο θαη ησλ ζπλδεδεκέλσλ κε απηήλ εηαηξεηψλ θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 
5 ηνπ άξζξνπ 42ε ηνπ Θ.Λ. 2190/1920, κε ηε κνξθή δηθαηψκαηνο πξναίξεζεο (option) απφθηεζεο 
κεηνρψλ, θαηά ηνπο φξνπο ηεο απφθαζεο απηήο, πεξίιεςε ηεο νπνίαο ππνβάιιεηαη ζηηο 
δηαηππψζεηο δεκνζηφηεηαο ηνπ άξζξνπ 7β ηνπ Θ.Λ. 2190/1920. Υο δηθαηνχρνη κπνξνχλ λα 
νξηζζνχλ θαη πξφζσπα πνπ παξέρνπλ ζηελ εηαηξεία ππεξεζίεο ζε ζηαζεξή βάζε. Ζ νλνκαζηηθή 
αμία ησλ κεηνρψλ πνπ δηαηίζεληαη θαηά ηελ παξνχζα παξάγξαθν δελ επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλεη, 

ζπλνιηθά, ην έλα δέθαην (1/10) ηνπ θεθαιαίνπ, πνπ είλαη θαηαβεβιεκέλν θαηά ηελ εκεξνκελία 
ηεο απφθαζεο ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο. Ζ απφθαζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο πξνβιέπεη εάλ γηα ηελ 
ηθαλνπνίεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξναίξεζεο ε εηαηξεία ζα πξνβεί ζε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ ηεο 
θεθαιαίνπ ή εάλ ζα ρξεζηκνπνηήζεη κεηνρέο πνπ απνθηά ή έρεη απνθηήζεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 
16 ηνπ Θ.Λ. 2190/1920. Πε θάζε πεξίπησζε, ε απφθαζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο πξέπεη λα νξίδεη 
ηνλ αλψηαην αξηζκφ κεηνρψλ πνπ κπνξεί λα απνθηεζνχλ ή λα εθδνζνχλ, εάλ νη δηθαηνχρνη 
αζθήζνπλ ην παξαπάλσ δηθαίσκα, ηελ ηηκή θαη ηνπο φξνπο δηάζεζεο ησλ κεηνρψλ ζηνπο 

δηθαηνχρνπο, ηνπο δηθαηνχρνπο ή ηηο θαηεγνξίεο απηψλ θαη ηε κέζνδν πξνζδηνξηζκνχ ηεο ηηκήο 

απφθηεζεο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Θ.Λ. 2190/1920, ηε δηάξθεηα 
ηνπ πξνγξάκκαηνο, θαζψο θαη θάζε άιιν ζπλαθή φξν. Κε ηελ ίδηα απφθαζε ηεο γεληθήο 
ζπλέιεπζεο κπνξεί λα αλαηίζεηαη ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ν θαζνξηζκφο ησλ δηθαηνχρσλ ή ησλ 
θαηεγνξηψλ απηψλ, ν ηξφπνο άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο θαη νπνηνζδήπνηε άιινο φξνο ηνπ 
πξνγξάκκαηνο δηάζεζεο κεηνρψλ. Ρν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ 
πξνγξάκκαηνο, εθδίδεη ζηνπο δηθαηνχρνπο πνπ άζθεζαλ ην δηθαίσκα ηνπο πηζηνπνηεηηθά 

δηθαηψκαηνο απφθηεζεο κεηνρψλ θαη, αλά εκεξνινγηαθφ ηξίκελν θαη` αλψηαην φξην, παξαδίδεη ηηο 
κεηνρέο πνπ έρνπλ ήδε εθδνζεί ή εθδίδεη θαη παξαδίδεη ηηο κεηνρέο ζηνπο αλσηέξσ δηθαηνχρνπο, 
απμάλνληαο ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξείαο θαη πηζηνπνηεί ηελ αχμεζε ηνπ θεθαιαίνπ. Ζ 
απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ γηα ηελ πηζηνπνίεζε θαηαβνιήο ηνπ θεθαιαίνπ ηεο αχμεζεο 
ιακβάλεηαη αλά εκεξνινγηαθφ ηξίκελν, θαηά παξέθθιηζε ησλ νξηδνκέλσλ ζην άξζξν 11 ηνπ Θ.Λ. 
2190/1920. Νη απμήζεηο απηέο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ δελ απνηεινχλ ηξνπνπνηήζεηο ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ θαη δελ εθαξκφδνληαη γηα απηέο νη παξάγξαθνη 7 έσο 11 ηνπ  άξζξνπ 13 ηνπ Θ.Λ. 
2190/1920. Ρν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ππνρξενχηαη θαηά ηνλ ηειεπηαίν κήλα ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο, 
εληφο ηεο νπνίαο έιαβαλ ρψξα απμήζεηο θεθαιαίνπ, θαηά ηα αλσηέξσ νξηδφκελα, λα πξνζαξκφδεη, 

κε απφθαζε ηνπ, ην άξζξν ηνπ θαηαζηαηηθνχ πεξί ηνπ θεθαιαίνπ, έηζη ψζηε λα πξνβιέπεηαη ην 
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πνζφ ηνπ θεθαιαίνπ, φπσο πξνέθπςε κεηά ηηο παξαπάλσ απμήζεηο, ηεξψληαο ηηο δηαηππψζεηο 
δεκνζηφηεηαο ηνπ άξζξνπ 7β ηνπ Θ.Λ. 2190/1920. 
Ζ γεληθή ζπλέιεπζε, κε απφθαζε ηεο πνπ ιακβάλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 
3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 29 θαη ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 31  ηνπ Θ.Λ. 2190/1920 θαη 

ππνβάιιεηαη ζηηο δηαηππψζεηο δεκνζηφηεηαο ηνπ άξζξνπ 7β ηνπ Θ.Λ. 2190/1920, κπνξεί λα 
εμνπζηνδνηεί ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην λα ζεζπίδεη πξφγξακκα δηάζεζεο κεηνρψλ ζχκθσλα κε ηελ 
πξνεγνχκελε παξάγξαθν, απμάλνληαο ελδερνκέλσο ην κεηνρηθφ θεθάιαην θαη ιακβάλνληαο φιεο 
ηηο άιιεο ζρεηηθέο απνθάζεηο. Ζ εμνπζηνδφηεζε απηή ηζρχεη γηα πέληε (5) έηε, εθηφο αλ ε γεληθή 
ζπλέιεπζε νξίζεη ζπληνκφηεξν ρξφλν ηζρχνο απηήο θαη είλαη αλεμάξηεηε απφ ηηο εμνπζίεο ηνπ 
δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ  άξζξνπ 13 ηνπ Θ.Λ. 2190/1920. Ζ απφθαζε ηνπ 
δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ιακβάλεηαη ππφ ηνπο φξνπο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Θ.Λ. 

2190/1920 θαη κε ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο παξαγξάθνπ 13 ηνπ  άξζξνπ 13 ηνπ Θ.Λ. 2190/1920." 
 
γ. ζχκθσλα κε ην λφκν 2190/1920 θαη εηδηθφηεξα θαηά ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ παξαπάλσ λφκνπ 

παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηελ εηαηξεία λα απνθαζίζεη ηελ απφθηεζε δηθψλ ηεο κεηνρψλ. 

Πχκθσλα κε ηελ απφ 10.06.10  απφθαζε ηεο Ραθηηθήο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο 

απνθαζίζηεθε  ε δπλαηφηεηα αγνξάο  ηδίσλ κεηνρψλ κέρξη πνζνζηνχ 10% ηνπ εθάζηνηε 

θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ  γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν ησλ επφκελσλ 24 κελψλ κε έλαξμε 

ηζρχνο  ηελ εκεξνκελία Γεληθήο Ππλέιεπζεο ζχκθσλα κε  ην άξζξν 16 ηνπ Θ.Λ. 2190/1920 ζρεηηθά κε 

ηα αλψηαηα θαη θαηψηαηα  φξηα ηεο αμίαο απφθηεζήο ηνπο θαη  πξνθεηκέλνπ λα πξνβιεθζεί ε δπλαηφηεηα  

δηαθξάηεζήο ηνπο  γηα κειινληηθή  απφθηεζε κεηνρψλ άιιεο εηαηξείαο. Υζηφζν κέρξη ζήκεξα ε εηαηξεία 

δελ πξνέβε ζε αγνξά ηδίσλ κεηνρψλ. 

  

9.Πεκαληηθή ζπκθσλία  πνπ έρεη ζπλάςεη ε Δηαηξεία  θαη ε νπνία ηίζεηαη ζε ηζρχ, ηξνπνπνηείηαη ή ιήγεη 

ζε πεξίπησζε  αιιαγήο ζηνλ έιεγρν ηεο Δηαηξείαο θαηφπηλ δεκφζηαο πξφηαζεο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο 

ζπκθσλίαο απηήο. 

Γελ πθίζηαηαη ηέηνηα ζπκθσλία. 

 

10.  Θάζε ζπκθσλία πνπ ε Δηαηξεία έρεη ζπλάςεη κε ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ  ηεο Ππκβνπιίνπ  ή κε ην 

πξνζσπηθφ ηεο, ε νπνία  πξνβιέπεη  απνδεκίσζε ζε πεξίπησζε  παξαίηεζεο ή απφιπζεο  ρσξίο βάζηκν 

ιφγν ή ηεξκαηηζκφ ηεο ζεηείαο ή ηεο απαζρφιεζήο ηνπ εμαηηίαο ηεο δεκφζηαο πξφηαζεο. 

Γελ ππάξρνπλ ζπκθσλίεο ηεο Δηαηξείαο κε ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ  ηεο ή κε ην πξνζσπηθφ 

ηεο, νη νπνίεο  λα πξνβιέπνπλ ηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο εηδηθά ζε πεξίπησζε παξαίηεζεο ή απφιπζεο 

ρσξίο βάζηκν ιφγν ή ηεξκαηηζκνχ  ηεο ζεηείαο ή ηεο απαζρφιεζήο ηνπο εμαηηίαο δεκφζηαο πξφηαζεο. 
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ΓΖΙΥΠΖ ΔΡΑΗΟΗΘΖΠ ΓΗΑΘΒΔΟΛΖΠΖΠ 
 
Η. Αλαθνξά ζηνλ Θώδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο ζηνλ νπνίν ππάγεηαη ε Δηαηξεία θαη ζηνλ 
ηόπν όπνπ ν Θώδηθαο απηόο είλαη δηαζέζηκνο πξνο ην θνηλό. 

Ζ INTRALOT (εθεμήο «ε Δηαηξεία») είλαη αλψλπκε εηαηξεία, νη κεηνρέο ηεο νπνίαο είλαη εηζεγκέλεο πξνο 
δηαπξαγκάηεπζε ζην Σξεκαηηζηήξην Αζελψλ. 
 Ζ παξνχζα Γήισζε Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο απνηειεί εηδηθφ ηκήκα ηεο Δηήζηαο Έθζεζεο ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, ζχκθσλα κε ηελ δηάηαμε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Λ. 3873/2010. 
Ζ Δηαηξεία ηειεί ζε πιήξε ζπκκφξθσζε κε ηε ζρεηηθή εζληθή λνκνζεζία, ηηο δηαηάμεηο θαη ηνπο 
θαλνληζκνχο θαζψο θαη ηηο εζσηεξηθέο εηαηξηθέο ηεο αμίεο, γηα ηελ αλάπηπμε ησλ αξρψλ ηεο εηαηξηθήο 
δηαθπβέξλεζεο πνπ εθαξκφδεη θαη έρεη πξνζαξκνζηεί ζηα νξηδφκελα απφ ην ζεζκηθφ πιαίζην πεξί 

εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο. 
 Κε ηελ απφ 16/03/2011 ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο εγθξίζεθε ν Θψδηθαο 
Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο, ν νπνίνο επξίζθεηαη αλαξηεκέλνο ζηνλ ηζηνηφπν ηεο Δηαηξείαο 
www.intralot.com. θαζψο θαη κεηάθξαζε απηνχ ζηελ αγγιηθή γιψζζα. 

 
ΗΗ.  Αλαθνξά ζηηο πξαθηηθέο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο πνπ εθαξκόδεη ε Δηαηξεία επηπιένλ ησλ 

πξνβιέςεσλ ηνπ λόκνπ θαη παξαπνκπή  ζηνλ ηόπν όπνπ ηηο έρεη δεκνζηνπνηήζεη. 
Ζ INTRALOT επηπιένλ ησλ πξνβιέςεσλ  ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο πνπ πεξηιακβάλνληαη ηδίσο ζηνπο 
Λφκνπο 2190/1920,3016/2002,3693/2008,3884/2010 θαη 3873/2010 κε ηελ ζχληαμε ηνπ Θψδηθα 
Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο πνπ είλαη αλαξηεκέλνο σο ηζρχεη ζηνλ ηζηνηφπν ηεο Δηαηξείαο 
www.intralot.com έρεη  ιάβεη ππφςε ηεο θαη έρεη  ελζσκαηψζεη ζηνλ Θψδηθά ηεο ηηο βέιηηζηεο  πξαθηηθέο 
πνπ εθαξκφδνληαη δηεζλψο γηα ηηο εηζεγκέλεο εηαηξείεο  θαη  ηηο Αξρέο  Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο ηνπ 
ΝΝΠΑ. 

 
ΗΗΗ. Ξεξηγξαθή ησλ θύξησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνύ ειέγρνπ θαη 
δηαρείξηζεο θηλδύλσλ ηεο Δηαηξείαο ζε ζρέζε κε ηε δηαδηθαζία ζύληαμεο ησλ 
ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ. 
 Ρν Γ.Π. δηαηεξεί έλα απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, κε ζθνπφ ηελ πεξηθξνχξεζε ησλ 

επελδχζεσλ θαη ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο Δηαηξείαο, θαζψο θαη ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ θηλδχλσλ. Ωο ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ νξίδεηαη ην ζχλνιν 

ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ ηίζεληαη ζε εθαξκνγή απφ ην Γ.Π., ηελ Γηνίθεζε θαη ην ππφινηπν πξνζσπηθφ ηεο 
Δηαηξείαο θαη απνζθνπεί ζηελ δηαζθάιηζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ 
εηαηξηθψλ εξγαζηψλ, ηελ αμηνπηζηία ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο θαη ηε ζπκκφξθσζε κε 
ηνπο εθαξκνζηένπο λφκνπο θαη θαλνληζκνχο. 

 
 Ρν Γ.Π. παξαθνινπζεί ηελ εθαξκνγή ηεο εηαηξηθήο ζηξαηεγηθήο θαη ηελ επαλεμεηάδεη ηαθηηθά. 

Ξαξάιιεια,  αλαζθνπεί ηαθηηθά ηνπο θχξηνπο θηλδχλνπο πνπ αληηκεησπίδεη ε επηρείξεζε θαη ηελ 
απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, φζνλ αθνξά ζηε δηαρείξηζε ησλ ελ ιφγσ 
θηλδχλσλ. Ζ αλαζθφπεζε  θαιχπηεη φινπο ηνπο νπζηψδεηο ειέγρνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ ειέγρσλ, ηνπ ειέγρνπ ζπκκφξθσζεο, θαζψο θαη ηνπο 
ειέγρνπο ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο θηλδχλσλ. Ρν Γ.Π. κέζσ ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ θαη 
Ππκκφξθσζεο   αλαπηχζζεη άκεζε θαη ηαθηηθή επαθή κε ηνπο ηαθηηθνχο ειεγθηέο, πξνθεηκέλνπ λα 
ιακβάλεη ηαθηηθή ελεκέξσζε απφ ηνπο ηειεπηαίνπο ζε ζρέζε κε ηελ νξζή ιεηηνπξγία ηνπ 

ζπζηήκαηνο ειέγρνπ. 

 
 Ρν Γ.Π. πηζηνπνηεί κε έγγξαθε δήισζε ηνπ φηη νη εηήζηεο θαη ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

απεηθνλίδνπλ κε αληηθεηκεληθφ ηξφπν ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Δηαηξείαο. Ρελ δήισζε απηή 
αθνινπζεί αληίζηνηρε δήισζε ησλ ειεγθηψλ ηεο Δηαηξείαο. 

 
 Πηε ζχληαμε ησλ εηεζίσλ θαη ελδηάκεζσλ νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ ην Γ.Π. έρεη ηελ επζχλε 

παξνπζίαζεο φισλ ησλ ζεκαληηθψλ επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ πνπ δηαηξέρνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο 
Δηαηξείαο παξέρνληαο φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν ηηο απαξαίηεηεο επεμεγήζεηο. 

 
 Ρν Γ.Π. αμηνινγεί ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πνπ δηεμάγεη ε πεξεζία 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ε νπνία έρεη ζπζηαζεί θαηά ηηο απαηηήζεηο ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο θαη έρεη 
ζηειερσζεί επαξθψο. Ζ πεξεζία Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ είλαη αλεμάξηεηε απφ ηηο ππφινηπεο 

επηρεηξεζηαθέο κνλάδεο ελψ θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο  έρεη πξφζβαζε ζε θάζε 
έγγξαθν, ππεξεζία ή εξγαδφκελν ηεο Δηαηξείαο θαη  αλαθέξεηαη ζηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ θαη 
Ππκκφξθσζεο ηνπ Γ.Π. Ζ πεξεζία Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε πξφγξακκα πνπ 

θαηαξηίδεηαη απφ απηή θαη εγθξίλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Έιεγρνπ θαη Ππκκφξθσζεο θαη ην Γηνηθεηηθφ 
Ππκβνχιην, ππνβάιιεη δε αλαθνξέο ζε ηξηκεληαία βάζε πξηλ ηελ δεκνζίεπζε ηεο 
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Σξεκαηννηθνλνκηθήο Ξιεξνθφξεζεο.    
 

 Ρα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ έρνπλ ηελ ηειηθή επζχλε γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο επάξθεηαο θαη 
απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κέζσ ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ θαη 

Ππκκφξθσζεο θαη ηεο πεξεζίαο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη ηελ παξαθνινχζεζε θαη επνπηεία ηεο 
απνηειεζκαηηθήο εθαξκνγήο ηνπ. Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο έρεη ηελ επζχλε γηα ηε ράξαμε 
ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθήο ηνπ Γ.Π. φζνλ αθνξά ηε δηαζθάιηζε αζθαινχο ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ 
ειέγρνπ. 

 
 Ζ πεξεζία Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ  ππνβνεζά ζην έξγν ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ πηνζεηψληαο πξαθηηθέο ζπζηεκαηηθήο θαη επαγγεικαηηθήο πξνζέγγηζεο ζηελ αμηνιφγεζε θαη 

βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ 
ειέγρνπ θαη εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο. 

Αλαιπηηθφηεξα, 
 .    Νη θίλδπλνη εληνπίδνληαη θαη δηαρεηξίδνληαη κε απνηειεζκαηηθφηεηα. 

 .    Νη πφξνη (ζηνηρεία  ελεξγεηηθνχ)  ηεο Δηαηξείαο πξνζηαηεχνληαη θαη ρξεζηκνπνηνχληαη απνδνηηθά.  
 .     Ζ παξνρή ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαη δηνηθεηηθήο πιεξνθφξεζεο είλαη αμηφπηζηε, αθξηβήο θαη επίθαηξε.     

 .    Ρν  πξνζσπηθφ  ζπκκνξθψλεηαη  ζηηο πνιηηηθέο,   δηαδηθαζίεο  θαη  ζηα πξφηππα ηεο Δηαηξείαο.      
 .    Ζ Δηαηξεία ζπκκνξθψλεηαη ζην θαλνληζηηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηε ιεηηνπξγία ηεο.  
 Ζ πεξεζία Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ειέγρσλ ππνβάιεη πξνηάζεηο πνπ ζηνρεχνπλ 

ζηελ ζπλερή βειηίσζε ησλ ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κε ζηφρν ηελ επίηεπμε πςειήο 
παξαγσγηθφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο. 

 
ΗV. Ξιεξνθνξηαθά ζηνηρεία  πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ην άξζξν 10 παξ. 1 ηεο Νδεγίαο 

2004/25/ΔΘ  ηνπ Δπξσπατθνύ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ. 
Ρα πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 10 παξ. 1  ηεο Νδεγίαο 2004/25/ΔΘ    
ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ εκπεξηέρνληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 παξ. 7 ηνπ λ. 
3556/2007 ζηελ Δπεμεγεκαηηθή Έθζεζε, ε νπνία απνηειεί ηκήκα ηεο Δηήζηαο Έθζεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
Ππκβνπιίνπ. 
 

V. Ξιεξνθνξηαθά ζηνηρεία γηα ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ κεηόρσλ θαη 

ηηο βαζηθέο εμνπζίεο ηεο, πεξηγξαθή ησλ δηθαησκάησλ ησλ κεηόρσλ θαη ηνπ ηξόπνπ άζθεζήο 
ηνπο. 
H Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο είλαη ην αλψηαην φξγαλφ ηεο θαη δηθαηνχηαη λα 
απνθαζίδεη  γηα θάζε ππφζεζε πνπ αθνξά ηελ Δηαηξεία.  Νη λφκηκεο απνθάζεηο ηεο δεζκεχνπλ θαη ηνπο 
κεηφρνπο πνπ απνπζηάδνπλ ή δηαθσλνχλ. 
Ζ Γεληθή Ππλέιεπζε είλαη ε κφλε αξκφδηα λα απνθαζίδεη γηα : 

α) παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο, ζπγρψλεπζε, δηάιπζε, δηάζπαζε, κεηαηξνπή ή αλαβίσζε ηεο Δηαηξείαο, 
β) ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ, 
γ) αχμεζε ή κείσζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κε εμαίξεζε ηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο  πνπ, ζχκθσλα κε ην 
Λφκν ή ην Θαηαζηαηηθφ, ε αξκνδηφηεηα αλήθεη ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην  θαη απμήζεηο ή κεηψζεηο πνπ 
επηβάιινληαη απφ δηαηάμεηο άιισλ λφκσλ, 
δ)  εθινγή κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ 
Θαηαζηαηηθνχ  πνπ αθνξά ηελ εθινγή κειψλ απφ ην ίδην ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην  ζε αληηθαηάζηαζε 

κειψλ πνπ παξαηηήζεθαλ,  πέζαλαλ ή απψιεζαλ  ηελ ηδηφηεηά ηνπο γηα ην  ππφινηπν ηεο ζεηείαο ησλ 

κειψλ πνπ αληηθαζίζηαληαη θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε αληηθαηάζηαζε απηψλ δελ είλαη εθηθηή  απφ ηα 
αλαπιεξσκαηηθά κέιε  πνπ έρνπλ εθιεγεί απφ ηε Γεληθή Ππλέιεπζε, 
ε) εθινγή ειεγθηψλ, 
ζη) έγθξηζε ησλ εηήζησλ ινγαξηαζκψλ (εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ) θαη δηαζέζεσο ησλ εηήζησλ 
θεξδψλ, 
δ) δηνξηζκφ εθθαζαξηζηψλ. 

Ζ Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ  ζπγθαιείηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην  θαη ζπλέξρεηαη ηαθηηθά 
ζηελ έδξα ηεο Δηαηξείαο  ή ζηελ πεξηθέξεηα άιινπ Γήκνπ εληφο ηνπ λνκνχ ηεο έδξαο, ηνπιάρηζηνλ κηα 
θνξά θάζε εηαηξηθή ρξήζε θαη εληφο έμη (6) ην  πνιχ κελψλ απφ ηε ιήμε θάζε εηαηξηθήο ρξήζεο. Ζ 
Γεληθή Ππλέιεπζε κπνξεί λα ζπλέξρεηαη θαη ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ Γήκνπ, φπνπ βξίζθεηαη ε έδξα ηνπ 
Σξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ. Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην κπνξεί λα ζπγθαιεί ζε έθηαθηε ζπλεδξίαζε ηε Γεληθή 
Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ, φηαλ ην θξίλεη ζθφπηκν. 

Ζ Γεληθή Ππλέιεπζε κε εμαίξεζε ηηο επαλαιεπηηθέο ζπλειεχζεηο θαη  εθείλεο πνπ εμνκνηψλνληαη κ‟ απηέο,  
πξέπεη λα θαιείηαη είθνζη (20)  ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο εκέξεο  πξηλ απφ ηελ νξηδφκελε  γηα ηε ζπλεδξίαζή 
ηεο. 

 Ζ πξφζθιεζε ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ην νίθεκα κε αθξηβή δηεχζπλζε, ηε 
ρξνλνινγία θαη ηελ ψξα ηεο ζπλεδξίαζεο, ηα ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο κε ζαθήλεηα, ηνπο 
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κεηφρνπο πνπ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο, θαζψο θαη αθξηβείο νδεγίεο γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη 
κέηνρνη ζα κπνξέζνπλ λα κεηάζρνπλ ζηελ ζπλέιεπζε θαη λα αζθήζνπλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο 
απηνπξνζψπσο ή δη‟αληηπξνζψπνπ. Πην ειάρηζην πεξηερφκελν ηεο πξφζθιεζεο πεξηιακβάλνληαη επίζεο  
πιεξνθνξίεο  γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα  κέζα ζην νπνίν κπνξνχλ λα αζθεζνχλ ηα δηθαηψκαηα 

κεηνςεθίαο, ηελ εκεξνκελία θαηαγξαθήο, κε επηζήκαλζε  φηη κφλν ηα πξφζσπα πνπ είλαη κέηνρνη  θαηά 
ηελ εκεξνκελία θαηαγξαθήο  έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη ςήθνπ ζηε Γεληθή Ππλέιεπζε, 
γλσζηνπνίεζε ηνπ ηφπνπ ζηνλ νπνίν είλαη δηαζέζηκν ην πιήξεο θείκελν εγγξάθσλ θαη ησλ ζρεδίσλ 
απνθάζεσλ πνπ πξνηείλνληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην γηα θάζε ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη 
αλαθνξά ζηε δηεχζπλζε ηεο ηζηνζειίδαο ηεο  Δηαηξείαο, φπνπ είλαη δηαζέζηκεο φιεο νη αλσηέξσ 
πιεξνθνξίεο θαη ηα έληππα πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε ςήθν κέζσ αληηπξνζψπνπ. 
Ζ πξφζθιεζε ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο δεκνζηεχεηαη, νιφθιεξε ή ζε πεξίιεςε ( ε νπνία πεξηιακβάλεη 

νπσζδήπνηε θαη ξεηή αλαθνξά ζηε δηεχζπλζε ηεο ηζηνζειίδαο, ζηελ νπνία δηαηίζεληαη ην πιήξεο θείκελν 
ηεο πξφζθιεζεο θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ θ.λ. 2190/1920), 
ζηα έληππα  κέζα πνπ νξίδεη  ην άξζξν 26 παξ. 2 ηνπ θ.λ. 2190/1920, ζην ηεχρνο Α.Δ. θαη Δ.Ξ.Δ. ηεο 
Δθεκεξίδαο ηεο Θπβέξλεζεο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ θαη ηεο Δηαηξείαο, είθνζη 

ηνπιάρηζηνλ εκέξεο  πξηλ ηελ εκέξα ηεο ζπλεδξίαζεο. 
  

 Γηθαίσκα παξάζηαζεο ζηηο Γεληθέο Ππλειεύζεηο   
 Ζ ηδηφηεηα ηνπ κεηφρνπ πξέπεη λα πθίζηαηαη  θαηά ηελ έλαξμε ηεο πέκπηεο εκέξαο πξηλ απφ ηελ εκέξα 
ζπλεδξίαζεο  ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ( εκεξνκελία θαηαγξαθήο).  
Ζ απφδεημε ηεο κεηνρηθήο ηδηφηεηαο γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ζρεηηθήο έγγξαθεο βεβαίσζεο απφ ηα 
Διιεληθά Σξεκαηηζηήξηα Α.Δ., ζχκθσλα κε ην άξζξν 51 ηνπ λ. 2396/96 ή   ελαιιαθηηθά  κε απεπζείαο 
ειεθηξνληθή ζχλδεζε ηεο εηαηξείαο κε ηα αξρεία ηνπ παξαπάλσ θνξέα. Ζ ζρεηηθή έγγξαθε βεβαίσζε ή ε 
ειεθηξνληθή πηζηνπνίεζε ζρεηηθά κε ηε κεηνρηθή ηδηφηεηα πξέπεη λα πεξηέιζεη ζηελ Δηαηξεία ην αξγφηεξν 

ηελ ηξίηε εκέξα πξηλ απφ ηε ζπλεδξίαζε ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο. 
Ξέξαλ ησλ αλσηέξσ, ε άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ζπκκεηνρήο ζηε Γεληθή Ππλέιεπζε δελ πξνυπνζέηεη  ηε 
δέζκεπζε ησλ κεηνρψλ ηνπ δηθαηνχρνπ νχηε ηελ ηήξεζε άιιεο δηαδηθαζίαο, πνπ λα πεξηνξίδεη ηε 
δπλαηφηεηα πψιεζεο ή θαη κεηαβίβαζεο ησλ κεηνρψλ θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα αλάκεζα ζηελ 
εκεξνκελία θαηαγξαθήο θαη ηελ εκεξνκελία ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο. 
 Κέηνρνη ή εθπξφζσπνη κεηφρσλ, πνπ δελ έρνπλ ζπκκνξθσζεί  κε ηα αλσηέξσ, κεηέρνπλ ζηε Γεληθή 

Ππλέιεπζε, κφλν κεηά απφ άδεηά ηεο. 

Νη κέηνρνη πνπ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε Γεληθή Ππλέιεπζε κπνξνχλ λα αληηπξνζσπεπηνχλ ζ‟ 
απηήλ απφ πξφζσπν πνπ έρνπλ εμνπζηνδνηήζεη  λφκηκα. Λνκηθά πξφζσπα  κεηέρνπλ ζηε Γεληθή 
Ππλέιεπζε νξίδνληαο σο εθπξνζψπνπο ηνπο έσο ηξία θπζηθά πξφζσπα. 
 Ν δηνξηζκφο θαη ε αλάθιεζε αληηπξνζψπνπ  γίλεηαη εγγξάθσο θαη θνηλνπνηείηαη  ζηελ Δηαηξεία κε ηνλ 
ίδην ηχπν, ηνπιάρηζηνλ ηξεηο (3) εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο.  Ζ Δηαηξεία 
αλαξηά ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ηα έληππα πνπ πξέπεη λα ζπκπιεξψζεη θαη λα θνηλνπνηήζεη ν κέηνρνο γηα 

ηνλ νξηζκφ ησλ αληηπξνζψπσλ ηνπ.  
 
 
 Απαξηία- Ξιεηνςεθία 
Ζ Γεληθή Ππλέιεπζε βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη εγθχξσο επί ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο 
δηάηαμεο, φηαλ εθπξνζσπείηαη  ζ‟ απηή πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) ηνπ κεηνρηθνχ 
θεθαιαίνπ πνπ έρεη θαηαβιεζεί. 

Δάλ δελ ζπληειεζηεί ηέηνηα απαξηία ζηελ πξψηε ζπλεδξίαζε, ζπλέξρεηαη επαλαιεπηηθή ζπλέιεπζε κέζα 

ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ ηε ρξνλνινγία ηεο ζπλεδξίαζεο πνπ καηαηψζεθε, κε πξφζθιεζε πξηλ δέθα 
(10) εκέξεο ηνπιάρηζηνλ. Ζ επαλαιεπηηθή ζπλέιεπζε βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη  εγθχξσο επί 
ησλ ζεκάησλ ηεο αξρηθήο εκεξήζηαο δηάηαμεο νπνηνδήπνηε θαη αλ είλαη ην ηκήκα ηνπ κεηνρηθνχ 
θεθαιαίνπ  πνπ έρεη θαηαβιεζεί  θαη  εθπξνζσπείηαη ζ‟ απηή. 
Νη απνθάζεηο ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ιακβάλνληαη κε απφιπηε πιεηνςεθία ησλ ςήθσλ πνπ 
εθπξνζσπνχληαη ζηελ Ππλέιεπζε. 

Θαη‟ εμαίξεζε, πξνθεηκέλνπ γηα απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ : 
α) παξάηαζε δηάξθεηαο, ζπγρψλεπζε, δηάζπαζε, κεηαηξνπή, αλαβίσζε ή δηάιπζε ηεο Δηαηξείαο, παξνρή 
ή αλαλέσζε εμνπζίαο πξνο ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην γηα αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, 
β) Κεηαβνιή ηεο εζληθφηεηαο ηεο Δηαηξείαο, 
γ) Κεηαβνιή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο επηρεηξήζεσο ηεο Δηαηξείαο, 
δ) Αχμεζε ή κείσζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ , κε  εμαίξεζε ηηο απμήζεηο ηνπ άξζξνπ 5 παξ. 2 ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ πνπ ε εμνπζία κεηαβηβάδεηαη ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην,  
ε) Έθδνζε δαλείνπ κε κεηαηξέςηκεο νκνινγίεο  ή κε δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηα θέξδε ζχκθσλα  κε ηα  
άξζξα 8 θαη 9 ηνπ Λ. 3156/2003, 

ζη) Αχμεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ κεηφρσλ, 
δ) Κεηαβνιή ηνπ ηξφπνπ δηάζεζεο ησλ θεξδψλ, 



ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.                                                                   

23 

 

ε)  Θάζε άιιε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν λφκνο νξίδεη,  
H Γεληθή Ππλέιεπζε βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη  εγθχξσο  επί ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο 
δηάηαμεο, φηαλ παξίζηαληαη ή αληηπξνζσπεχνληαη  ζε απηήλ κέηνρνη  πνπ εθπξνζσπνχλ ηα δχν ηξίηα 
(2/3)  ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ.  Πε φιεο ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο, νη απνθάζεηο 

ιακβάλνληαη  κε πιεηνςεθία ησλ δχν ηξίησλ (2/3)  ησλ ςήθσλ πνπ εθπξνζσπνχληαη ζηε Ππλέιεπζε. 
 Κε ζπληειεζζείζεο ηεο αλσηέξσ απμεκέλεο απαξηίαο, ε Γεληθή Ππλέιεπζε πξνζθαιείηαη θαη ζπλέξρεηαη 
εθ λένπ κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ ηε ρξνλνινγία ηεο ζπλεδξίαζεο πνπ καηαηψζεθε, βξίζθεηαη δε 
ζε απαξηία  θαη ζπλεδξηάδεη  εγθχξσο επί ησλ ζεκάησλ ηεο αξρηθήο εκεξήζηαο δηάηαμεο, φηαλ 
εθπξνζσπείηαη ην ήκηζπ(1/2) ηνπιάρηζηνλ ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ  κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Δάλ δελ 
ζπληειεζηεί θαη ε απαξηία απηή , ε Ππλέιεπζε πξνζθαιείηαη  θαη ζπλέξρεηαη  εθ λένπ κέζα ζε είθνζη (20) 
εκέξεο, βξίζθεηαη δε ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη  έγθπξα  γηα ηα ζέκαηα ηεο αξρηθήο εκεξήζηαο δηάηαμεο, 

φηαλ  εθπξνζσπείηαη  ζ‟ απηήλ ην έλα πέκπην(1/5)  ηνπιάρηζηνλ ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ  εηαηξηθνχ 
θεθαιαίνπ.  
Λεφηεξε πξφζθιεζε δελ απαηηείηαη, εάλ ζηελ αξρηθή πξφζθιεζε νξίδνληαη ν ηφπνο θαη ν ρξφλνο ησλ 
επαλαιεπηηθψλ ζπλεδξηάζεσλ  εθφζνλ δελ επηηεπρζεί απαξηία. 

 
Γηθαηώκαηα Κεηόρσλ  

 Νη κέηνρνη δηθαηνχληαη λα παξίζηαληαη ζηηο Γεληθέο Ππλειεχζεηο είηε απηνπξνζψπσο είηε κέζσ 
αληηπξνζψπσλ, κεηφρσλ ή κε. Θάζε κεηνρή παξέρεη δηθαίσκα κίαο ςήθνπ. 
 
Γηθαίσκα πξνηίκεζεο 
 Πε θάζε πεξίπησζε αχμεζεο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ  ηεο Δηαηξείαο, πνπ δελ γίλεηαη κε εηζθνξά ζε 
είδνο ή έθδνζεο νκνινγηψλ κε δηθαίσκα κεηαηξνπήο ηνπο ζε κεηνρέο, παξέρεηαη δηθαίσκα πξνηίκεζεο ζε 
νιφθιεξν ην λέν θεθάιαην  ή ην νκνινγηαθφ δάλεην, ππέξ ησλ κεηφρσλ θαηά ηνλ ρξφλν ηεο έθδνζεο, 

αλάινγα κε  ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην πθηζηάκελν κεηνρηθφ θεθάιαην. 
Πχκθσλα κε ην άξζξν 13 παξ. 10  ηνπ λ. 2190/1920, ην δηθαίσκα πξνηίκεζεο κπνξεί λα πεξηνξηζζεί ή 
λα θαηαξγεζεί  κε απφθαζε ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ Κεηφρσλ, πνπ ιακβάλεηαη κε απμεκέλε 
απαξηία θαη πιεηνςεθία, ζχκθσλα κε δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ  29 παξ. 3 θαη 4 θαη 31 παξ. 2 ηνπ Λ. 
2190/1920. 
 

Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο 

Κε αίηεζε κεηφρσλ, πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ 
θεθαιαίνπ, ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ππνρξενχηαη λα ζπγθαιεί έθηαθηε γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ, 
νξίδνληαο εκέξα ζπλεδξίαζεο απηήο, ε νπνία δελ πξέπεη λα απέρεη πεξηζζφηεξν απφ ζαξάληα πέληε (45) 
εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία επίδνζεο ηεο αίηεζεο ζηνλ πξφεδξν ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ. Ζ αίηεζε 
πεξηέρεη ην αληηθείκελν ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Δάλ δελ ζπγθιεζεί γεληθή ζπλέιεπζε απφ ην δηνηθεηηθφ 
ζπκβνχιην εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ επίδνζε ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο, ε ζχγθιεζε δηελεξγείηαη απφ 

ηνπο αηηνχληεο κεηφρνπο κε δαπάλεο ηεο εηαηξείαο, κε απφθαζε ηνπ κνλνκεινχο πξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο 
ηεο εηαηξείαο, πνπ εθδίδεηαη θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ. Πηελ απφθαζε απηή 
νξίδνληαη ν ηφπνο θαη ν ρξφλνο ηεο ζπλεδξίαζεο, θαζψο θαη ε εκεξήζηα δηάηαμε. 

 
Κε αίηεζε κεηφρσλ, πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ 
θεθαιαίνπ, ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ππνρξενχηαη λα εγγξάςεη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε γεληθήο 
ζπλέιεπζεο, πνπ έρεη ήδε ζπγθιεζεί, πξφζζεηα ζέκαηα, εάλ ε ζρεηηθή αίηεζε πεξηέιζεη ζην δηνηθεηηθφ 

ζπκβνχιην δεθαπέληε (15) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε. Ρα πξφζζεηα ζέκαηα 

πξέπεη λα δεκνζηεχνληαη ή λα γλσζηνπνηνχληαη, κε επζχλε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, θαηά ην άξζξν 
26  ηνπ Θ.Λ. 2190/1920, επηά (7) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε. Αλ ηα ζέκαηα 
απηά δελ δεκνζηεπζνχλ, νη αηηνχληεο κέηνρνη δηθαηνχληαη λα δεηήζνπλ ηελ αλαβνιή ηεο γεληθήο 
ζπλέιεπζεο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ Θ.Λ. 2190/1920 θαη λα πξνβνχλ νη ίδηνη 
ζηε δεκνζίεπζε, θαηά ηα νξηδφκελα ζην πξνεγνχκελν εδάθην, κε δαπάλε ηεο εηαηξείαο. 

 

Κε αίηεζε κεηφρνπ ή κεηφρσλ πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ 
θεθαιαίνπ, ν πξφεδξνο ηεο ζπλέιεπζεο ππνρξενχηαη λα αλαβάιεη κηα κφλν θνξά ηε ιήςε απνθάζεσλ 
απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε, ηαθηηθή ή έθηαθηε, γηα φια ή νξηζκέλα ζέκαηα, νξίδνληαο εκέξα ζπλέρηζεο ηεο 
ζπλεδξίαζεο, απηή πνπ νξίδεηαη ζηελ αίηεζε ησλ κεηφρσλ, ε νπνία φκσο δελ κπνξεί λα απέρεη 
πεξηζζφηεξν απφ ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηε ρξνλνινγία ηεο αλαβνιήο.  
Ζ κεη` αλαβνιή γεληθή ζπλέιεπζε απνηειεί ζπλέρηζε ηεο πξνεγνχκελεο θαη δελ απαηηείηαη ε επαλάιεςε 

ησλ δηαηππψζεσλ δεκνζίεπζεο ηεο πξφζθιεζεο ησλ κεηφρσλ ζε απηήλ δε, κπνξνχλ λα κεηάζρνπλ θαη 
λένη κέηνρνη, ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 27 παξ. 2 θαη 28 ηνπ Λ. 2190/1920.  
Κέηνρνη ηεο Δηαηξείαο πνπ  αληηπξνζσπεχνπλ ηνπιάρηζηνλ ην έλα εηθνζηφ (1/20)   ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ  κπνξνχλ  λα δεηήζνπλ  ηνλ έιεγρν ηεο εηαηξείαο απφ ην Κνλνκειέο Ξξσηνδηθείν  
ηεο έδξαο ηεο, ζχκθσλα κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 40 παξ.2 ηνπ ΘΛ 2190/20. 
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Κεηά απφ αίηεζε νπνηνπδήπνηε κεηφρνπ, πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ εηαηξεία πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο 
εκέξεο πξηλ απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε, ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζηε γεληθή 
ζπλέιεπζε ηηο αηηνχκελεο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο ππνζέζεηο ηεο εηαηξείαο, ζην κέηξν πνπ 

απηέο είλαη ρξήζηκεο γηα ηελ πξαγκαηηθή εθηίκεζε ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Δπίζεο, κε 
αίηεζε κεηφρσλ, πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ην 
δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ππνρξενχηαη λα αλαθνηλψλεη ζηε γεληθή ζπλέιεπζε, εθφζνλ είλαη ηαθηηθή, ηα πνζά 
πνπ, θαηά ηελ ηειεπηαία δηεηία, θαηαβιήζεθαλ ζε θάζε κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ή ηνπο 
δηεπζπληέο ηεο εηαηξείαο, θαζψο θαη θάζε παξνρή πξνο ηα πξφζσπα απηά απφ νπνηαδήπνηε αηηία ή 
ζχκβαζε ηεο εηαηξείαο κε απηνχο. Πε φιεο ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην κπνξεί λα 
αξλεζεί ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ γηα απνρξψληα νπζηψδε ιφγν, ν νπνίνο αλαγξάθεηαη ζηα 

πξαθηηθά.  
 

Κεηά απφ αίηεζε κεηφρσλ, πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα πέκπην (1/5) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ 
θεθαιαίνπ ε νπνία ππνβάιιεηαη ζηελ εηαηξεία εληφο ηεο πξνζεζκίαο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, ην 

δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζηε γεληθή ζπλέιεπζε πιεξνθνξίεο γηα ηελ πνξεία ησλ 
εηαηξηθψλ ππνζέζεσλ θαη ηελ πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε ηεο εηαηξείαο. Ρν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην κπνξεί λα 

αξλεζεί ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ γηα απνρξψληα νπζηψδε ιφγν, ν νπνίνο αλαγξάθεηαη ζηα 
πξαθηηθά.  

 
Αηηήζεη κεηφρσλ εθπξνζσπνχλησλ ην 1/20 ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ, ε ιήςηο 
απνθάζεσο επί ηηλνο ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο γεληθήο ζπλειεχζεσο ελεξγείηαη δη` νλνκαζηηθήο 
θιήζεσο. 

 

Κέηνρνη  ηεο εηαηξείαο, πνπ εθπξνζσπνχλ  ην έλα πέκπην (1/5)  ηνπ  θαηαβεβιεκέλνπ  κεηνρηθνχ 
θεθαιαίνπ  δηθαηνχληαη λα δεηήζνπλ απφ ην  Κνλνκειέο Ξξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηεο εηαηξείαο ηνλ έιεγρν 
ηεο εηαηξείαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 40 παξ.3 ηνπ ΘΛ 2190/20,  εθφζνλ απφ ηελ φιε πνξεία ηεο 
θαζίζηαηαη πηζηεπηφ φηη ε δηνίθεζε ησλ εηαηξηθψλ ππνζέζεσλ  δελ αζθείηαη φπσο επηβάιιεη ε ρξεζηή θαη 
ζπλεηή δηαρείξηζε. 

 

 Γηθαίσκα Κεξίζκαηνο  

 Πχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ, ην ειάρηζην κέξηζκα πνπ δηαηίζεηαη ππνρξεσηηθά εηεζίσο απφ ηελ Δηαηξεία 
ηζνχηαη κε ην ειάρηζην εηήζην κέξηζκα πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην λφκν ( άξζξν 45 ηνπ θ.λ. 2190/1920), ην 
νπνίν ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 ηνπ Α.Λ. 148/1967  αλέξρεηαη  ζε πνζνζηφ 35% ηνπιάρηζηνλ  ησλ 
θαζαξψλ θεξδψλ ηεο Δηαηξείαο, κεηά ηελ απαηηνχκελε θξάηεζε γηα ηε δεκηνπξγία ηαθηηθνχ 
απνζεκαηηθνχ. 
Ν ηφπνο θαη ν ηξφπνο θαηαβνιήο αλαθνηλψλεηαη κε δεκνζηεχζεηο ζηνλ ηχπν, ζην Ζκεξήζην Γειηίν Ρηκψλ 

θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σ.Α. θαη ηεο Δηαηξείαο. 
Ρν κέξηζκα πιεξψλεηαη εληφο δχν (2) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο Ραθηηθήο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ 
Κεηφρσλ  πνπ εγθξίλεη ηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. 
 Ρα κεξίζκαηα πνπ δελ έρνπλ δεηεζεί  γηα κηα πεληαεηία αθ‟ φηνπ θαηέζηεζαλ απαηηεηά παξαγξάθνληαη 
ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ. 
 
 Γηθαίσκα ζην πξντόλ ηεο εθθαζάξηζεο 

 Κεηά ην πέξαο ηεο εθθαζάξηζεο, νη εθθαζαξηζηέο απνδίδνπλ ηηο εηζθνξέο ησλ Κεηφρσλ ζχκθσλα κε ην 

Θαηαζηαηηθφ θαη δηαλέκνπλ ην ππφινηπν  πξντφλ ηεο εθθαζάξηζεο ηεο εηαηξηθήο πεξηνπζίαο ζηνπο 
Κεηφρνπο, αλάινγα κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην θαηαβεβιεκέλν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο. 
 
VΗ. Πύλζεζε θαη ηξόπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ θαη ηπρόλ άιισλ δηνηθεηηθώλ, 
δηαρεηξηζηηθώλ ή επνπηηθώλ νξγάλσλ  ή επηηξνπώλ ηεο Δηαηξείαο. 
Πθνπφο ηνπ Γ.Π. είλαη ε δηαξθήο επηδίσμε ηεο ελίζρπζεο ηεο καθξνρξφληαο νηθνλνκηθήο αμίαο ηεο 

Δηαηξείαο θαη ε πξνάζπηζε ηνπ γεληθνχ εηαηξηθνχ ζπκθέξνληνο. Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην είλαη αξκφδην 
λα απνθαζίδεη θάζε πξάμε πνπ αθνξά ηε δηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο, ηε δηαρείξηζε ηεο πεξηνπζίαο ηεο θαη 
γεληθά ηελ επηδίσμε ηνπ ζθνπνχ ηεο, ρσξίο θαλέλαλ πεξηνξηζκφ (κε εμαίξεζε ηα ζέκαηα πνπ ππάγνληαη 
ζηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο) θαη λα εθπξνζσπεί ηελ Δηαηξεία επί 
δηθαζηεξίνπ θαη εμσδίθσο. 
 

 
Πύλζεζε 
Ζ Δηαηξεία  δηνηθείηαη απφ Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην, απνηεινχκελν απφ επηά (7) θαη‟ ειάρηζην έσο έληεθα 

(11) κέιε, ηα νπνία εθιέγνληαη απφ ηε Γεληθή Ππλέιεπζε, θαζνξίδνληαο θαη ηνλ ρξφλν ηεο ζεηείαο ηνπο. 
Κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ κπνξεί λα εθιεγεί θαη λνκηθφ πξφζσπν. 
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Ρα κέιε ηνπ Γ.Π.  εθιέγνληαη απφ ηνπο κεηφρνπο κε  πεληάρξνλε ζεηεία πνπ παξαηείλεηαη απηφκαηα  
κέρξη ηελ πξψηε Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε κεηά ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπο, ε νπνία δελ κπνξεί φκσο λα 
πεξάζεη ηελ εμαεηία, ρσξίο φκσο λα απνθιείεηαη ε επαλεθινγή ηνπο. Ξξέπεη λα απνθεχγεηαη ε 
αληηθαηάζηαζε ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ζε κία θαη κφλε Γεληθή Ππλέιεπζε, θαη ε δηαδνρή ησλ κειψλ ηνπ 

Γ.Π. λα ζπληειείηαη ζηαδηαθά. 
Ρα νλφκαηα ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. πνπ ππνβάιινληαη γηα εθινγή ή επαλεθινγή ζα  ζπλνδεχνληαη απφ 
επαξθή βηνγξαθηθά ζηνηρεία, θαζψο θαη απφ ηελ άπνςε ηνπ Γ.Π. ζρεηηθά κε ηελ αλεμαξηεζία ησλ 
πξνηεηλφκελσλ κειψλ, ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα αλεμαξηεζίαο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Λφκν, θαζψο θαη 
θάζε άιιε ζρεηηθή πιεξνθνξία πνπ ζα βνεζήζεη ηνπο κεηφρνπο λα ιάβνπλ απφθαζε βάζεη 
εκπεξηζηαησκέλεο άπνςεο. 
Ζ Γεληθή Ππλέιεπζε κπνξεί λα εθιέγεη θαη αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, κε ζθνπφ 

ηελ αλαπιήξσζε κειψλ απηνχ ηα νπνία παξαηηνχληαη, απνβηψλνπλ ή απνβάιινπλ ηελ ηδηφηεηά ηνπο κε 
νπνηνλδήπνηε άιινλ ηξφπν. 
Δθφζνλ ε αλαπιήξσζε ειιεηπφλησλ, θαηά ηα σο άλσ, κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ δελ είλαη 
εθηθηή απφ αλαπιεξσκαηηθά κέιε πνπ έρνπλ ηπρφλ εθιεγεί απφ ηε Γεληθή Ππλέιεπζε, ην Γηνηθεηηθφ 

Ππκβνχιην κπνξεί κε απφθαζε ησλ απνκελφλησλ κειψλ ηνπ, εθφζνλ απηά είλαη ηνπιάρηζηνλ ηξία (3), 
λα εθιέμεη λέα κέιε ζε αληηθαηάζηαζε ησλ ειιεηπφλησλ. 

Πε θάζε πεξίπησζε ειιεηπφλησλ κειψλ (ιφγσ παξαίηεζεο, ζαλάηνπ ή κε νπνηνλδήπνηε άιινλ ηξφπν 
απψιεηαο ηεο ηδηφηεηαο ηνπ κέινπο), ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην δηθαηνχηαη, εθφζνλ ν αξηζκφο ησλ 
απνκελφλησλ κειψλ ππεξβαίλεη ην ήκηζπ ησλ κειψλ φπσο είραλ πξηλ απφ ηελ επέιεπζε ησλ γεγνλφησλ 
απψιεηαο ηεο ηδηφηεηαο θαη πάλησο δελ είλαη κηθξφηεξνο ησλ ηξηψλ (3), λα ζπλερίζεη ηε δηαρείξηζε θαη 
ηελ εθπξνζψπεζε ηεο Δηαηξείαο, ρσξίο λα πξνβεί ζε αληηθαηάζηαζε ησλ ειιεηπφλησλ κειψλ θαηά ηα 
νξηδφκελα ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν. 
Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην  εθιέγεη απφ ηα κέιε ηνπ ηνλ Ξξφεδξν, ηνλ Αληηπξφεδξν θαη έλαλ ή δχν 

Γηεπζχλνληεο Ππκβνχινπο. Δίηε ν Ξξφεδξνο ηνπ Γ.Π. είηε ν Αληηπξφεδξνο ηνπ Γ.Π. κπνξεί λα κελ είλαη 
εθηειεζηηθά κέιε ηνπ Γ.Π. 
Όηαλ ν Ξξφεδξνο απνπζηάδεη, θσιχεηαη ή δελ ππάξρεη, ηα θαζήθνληά ηνπ (φπσο απηά νξίδνληαη κε 
δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ ή ηνπ θαηαζηαηηθνχ) αζθεί ν Αληηπξφεδξνο. Πε πεξίπησζε απνπζίαο ή θσιχκαηνο 
ηνπ Αληηπξνέδξνπ κεηά απφ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ν Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο ή άιινο 
Πχκβνπινο. 

Ρν Γ.Π.  απνηειείηαη θαηά πιεηνςεθία απφ κε εθηειεζηηθά κέιε (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ δχν ηνπιάρηζηνλ 

αλεμάξηεησλ κε εθηειεζηηθψλ κειψλ). 
Ρα αλεμάξηεηα κε εθηειεζηηθά κέιε  είλαη απαιιαγκέλα απφ ζπγθξνχζεηο ζπκθεξφλησλ κε ηελ Δηαηξεία, 
θαη απφ ζηελνχο δεζκνχο κε ηε Γηνίθεζε, ηνπο βαζηθνχο κεηφρνπο ή ηελ Δηαηξεία. Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
ζεηείαο ηνπο, ηα αλεμάξηεηα κε εθηειεζηηθά κέιε δελ επηηξέπεηαη λα θαηέρνπλ πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 
0,5% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο νχηε λα έρνπλ ζρέζε εμάξηεζεο κε ηελ Δηαηξεία ή κε 
πξφζσπα πνπ ζπλδένληαη κε ηελ Δηαηξεία. Ρα αλεμάξηεηα κέιε εθιέγνληαη απφ ηε Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ 

κεηφρσλ. Ρν Γ.Π. πξέπεη λα θαζνξίζεη εάλ έλαο ππνςήθηνο πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο αλεμαξηεζίαο, 
πξνηνχ πξνηαζεί ε εθινγή ηνπ απφ ηε Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ. Πην πιαίζην ηνπ θαζνξηζκνχ ηεο 
αλεμαξηεζίαο, ηφζν ησλ ππνςεθίσλ φζν θαη ησλ ελ ελεξγεία κειψλ ηνπ, ην Γ.Π. πξέπεη λα ζεσξεί φηη 
ζρέζε εμάξηεζεο ππάξρεη, φηαλ ην κέινο: 

 δηαηειεί (θαηά ηνλ Λφκν 3016/2002) ή έρεη δηαηειέζεη ππάιιεινο, αλψηαην ζηέιερνο ή 
Ξξφεδξνο ηνπ Γ.Π. ηεο Δηαηξείαο ή ζπγαηξηθήο ηεο εληφο ησλ πξνεγνχκελσλ ηξηψλ (3) εηψλ, 

 ιακβάλεη ή έρεη ιάβεη απφ ηελ Δηαηξεία, εληφο ηνπ 12κήλνπ πνπ πξνεγήζεθε ηνπ δηνξηζκνχ ηνπ, 

νπνηαδήπνηε άιιε απνδεκίσζε εθηφο απφ ηελ ακνηβή ηνπ σο κέινπο, ε νπνία έρεη εγθξηζεί απφ ηε 

Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο, 
 έρεη (θαηά ηνλ Λφκν 3016/2002) ή είρε εληφο ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο νπζηψδε επηρεηξεκαηηθή 

ζρέζε κε ηελ Δηαηξεία ή κε ζπγαηξηθή ηεο, ηδηαίηεξα σο ζεκαληηθφο πειάηεο, πξνκεζεπηήο ή 
ζχκβνπινο ηεο Δηαηξείαο, ή σο εηαίξνο, κέηνρνο ή κέινο ηνπ Γ.Π., ή σο αλψηαην ζηέιερνο 
λνκηθνχ πξνζψπνπ, ην νπνίν έρεη ηέηνηνπ είδνπο ζρέζε κε ηελ Δηαηξεία ή κε ζπγαηξηθή ηεο, 

 έρεη δηαηειέζεη εληφο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηψλ (3) εηψλ ηαθηηθφο ειεγθηήο ηεο Δηαηξείαο ή 

ζπγαηξηθήο ηεο ή εηαίξνο ή ππάιιεινο επηρείξεζεο πνπ παξέρεη ππεξεζίεο ηαθηηθνχ ειέγρνπ 
ζηελ Δηαηξεία ή ζπγαηξηθή ηεο, 

 έρεη (θαηά ηνλ Λφκν 3016/2002) ζπγγέλεηα δεχηεξνπ βαζκνχ ή ζπδπγηθή ζρέζε κε κε 
αλεμάξηεην κέινο ηνπ Γ.Π., αλψηαην ζηέιερνο, ζχκβνπιν ή ζεκαληηθφ κέηνρν ηεο Δηαηξείαο ή 
ζπγαηξηθήο ηεο, 

 ειέγρεη, άκεζα ή έκκεζα κέζσ ζπλδεδεκέλσλ πξνζψπσλ, πάλσ απφ 10% ησλ δηθαησκάησλ 

ςήθνπ ηεο Δηαηξείαο ή εθπξνζσπεί ζεκαληηθφ κέηνρν ηεο Δηαηξείαο ή ζπγαηξηθήο ηεο. 
 
 Ρν ζεκεξηλφ Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δηαηξείαο απνηειείηαη απφ ελλέα (9) κέιε θαη εμειέγε   απφ ηελ 

Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο 5εο Κατνπ ηνπ 2009 κε πεληαεηή ζεηεία απνηεινχκελν απφ 
ηνπο  : 
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1. Πσθξάηε Θφθθαιε ηνπ Ξέηξνπ, Ξξφεδξνο,  εθηειεζηηθφ κέινο, 
2. Θσλζηαληίλν Αλησλφπνπιν ηνπ Γεσξγίνπ, Αληηπξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο, εθηειεζηηθφ 

κέινο, 
3. Αλδξέα Ξαπνχιηα ηνπ Βαζηιείνπ, Πχκβνπινο, εθηειεζηηθφ κέινο, 

4. Φψηην Καπξνπδή ηνπ Θξαζχβνπινπ, Πχκβνπινο, εθηειεζηηθφ κέινο, 
5. Γεκήηξην Θιψλε ηνπ Σξήζηνπ, Πχκβνπινο, κε εθηειεζηηθφ κέινο,  
6. Γεκήηξην Σαηδεγξεγνξηάδε ηνπ Θσλζηαληίλνπ, Πχκβνπινο, αλεμάξηεην-κε εθηειεζηηθφ κέινο,  
7. Αλαζηάζην Ρζνχθε ηνπ Κηιηηάδε, Πχκβνπινο, αλεμάξηεην-κε εθηειεζηηθφ κέινο, 
8. Πσηήξην Φίιν ηνπ Ληθνιάνπ, Πχκβνπινο, αλεμάξηεην-κε εθηειεζηηθφ κέινο, θαη 
9. Ξέηξν Πνπξέηε ηνπ Θσλζηαληίλνπ, Πχκβνπινο, κε εθηειεζηηθφ κέινο. 

 Ρα βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ παξαηίζεληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 

εηαηξείαο (www.intralot.com). 
 
 
Ππλεδξηάζεηο Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ 

Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην δχλαηαη λα ζπλεδξηάδεη εγθχξσο, πιελ ηεο έδξαο ηεο Δηαηξείαο, θαη νπνπδήπνηε 
αιινχ ζηελ εκεδαπή ή ζηελ αιινδαπή. Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην κπνξεί λα ζπλεδξηάδεη θαη κε 

ηειεδηάζθεςε∙ ζηελ πεξίπησζε απηή  ε πξφζθιεζε πξνο ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ 
πεξηιακβάλεη ηηο αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ ζπκκεηνρή απηψλ ζηελ ηειεδηάζθεςε. 
Ρν Γ.Π. ζπλεδξηάδεη κε ηελ απαξαίηεηε ζπρλφηεηα πνπ εμαζθαιίδεη ηελ απνηειεζκαηηθή επηηέιεζε ησλ 
θαζεθφλησλ ηνπ θαη θαη‟ ειάρηζηνλ ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ην κήλα. 
Πηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ πξνΐζηαηαη ν Ξξφεδξνο απηνχ θαη ζε πεξίπησζε 
θσιχκαηνο ν Αληηπξφεδξνο ηνπ Γ.Π. 
Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην απνθαζίδεη κε πιεηνςεθία ηνπ αξηζκνχ ησλ παξφλησλ ή/θαη ησλ λφκηκα 

εθπξνζσπνχκελσλ κειψλ ηνπ εθηφο ηεο πεξηπηψζεσο ηνπ  άξζξνπ 5 παξ. 2 ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο 
Δηαηξείαο. 
Νη ζπδεηήζεηο θαη νη απνθάζεηο ηνπ Γ.Π. θαηαγξάθνληαη ζε πξαθηηθά. Ρα πξαθηηθά θάζε ζπλεδξίαζεο ζα 
πξέπεη λα κνηξάδνληαη θαη λα εγθξίλνληαη ζηελ επφκελε ζπλεδξίαζε ηνπ Γ.Π. Ρα αληίγξαθα ησλ 
πξαθηηθψλ ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ πξέπεη λα ππνγξάθνληαη είηε απφ ηνλ 
Ξξφεδξν απηνχ, είηε απφ  ηνλ  Αληηπξφεδξν ή  απφ ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή θαζέλαο εθ ησλ νπνίσλ 

δηθαηνχηαη επίζεο λα εθδίδεη θαη απνζπάζκαηα απηψλ. 

 
 
Αξκνδηόηεηεο Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ 
Νη  αξκνδηφηεηεο ηνπ  Γ.Π. πξνζδηνξίδνληαη κε ζαθήλεηα, εθηφο απφ ηνπο ηζρχνληεο λφκνπο, ηφζν ζην 
θαηαζηαηηθφ φζν θαη ζηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηεο Δηαηξείαο ή άιια εζσηεξηθά έγγξαθα ηεο 
Δηαηξείαο.  

Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην είλαη αξκφδην λα απνθαζίδεη θάζε πξάμε πνπ αθνξά ηε δηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο, 
ηε δηαρείξηζε ηεο πεξηνπζίαο ηεο θαη γεληθά ηελ επηδίσμε ηνπ ζθνπνχ ηεο, ρσξίο θαλέλαλ πεξηνξηζκφ (κε 
εμαίξεζε ηα ζέκαηα πνπ ππάγνληαη ζηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο) θαη λα 
εθπξνζσπεί ηελ Δηαηξεία επί δηθαζηεξίνπ θαη εμσδίθσο. Δλδεηθηηθά νη αξκνδηφηεηεο ηνπ Γ.Π. δχλαηαη λα 
πεξηιακβάλνπλ: 

 ηελ έγθξηζε ηεο καθξνπξφζεζκεο ζηξαηεγηθήο θαη ησλ ιεηηνπξγηθψλ ζηφρσλ ηεο Δηαηξείαο, 
 ηελ έγθξηζε ηνπ εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηνπ επηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ, θαζψο θαη ηε ιήςε 

απνθάζεσλ γηα ηηο κείδνλεο θεθαιαηνπρηθέο δαπάλεο, εμαγνξέο θαη εθπνηήζεηο, 

 ηελ επηινγή θαη φπνηε ρξεηάδεηαη, ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο εθηειεζηηθήο εγεζίαο ηεο Δηαηξείαο, 
φπσο θαη ηελ επνπηεία ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο δηαδνρήο, 

 ηνλ έιεγρν απφδνζεο ηεο Γηνίθεζεο θαη ηελ ελαξκφληζε ησλ ακνηβψλ ησλ αλψηαησλ ζηειερψλ 
κε ηα καθξνπξφζεζκα ζπκθέξνληα ηεο Δηαηξείαο θαη ησλ κεηφρσλ ηεο, 

 ηε δηαζθάιηζε ηεο αμηνπηζηίαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ζηνηρείσλ ηεο Δηαηξείαο, ησλ 
ζπζηεκάησλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο θαη ησλ ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ πνπ 

ιακβάλνπλ δεκνζηφηεηα, θαζψο θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ζπζηεκάησλ 
εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, 

 ηελ επαγξχπλεζε, φζνλ αθνξά ππάξρνπζεο θαη πηζαλέο ζπγθξνχζεηο ζπκθεξφλησλ κεηαμχ 
αθελφο ηεο Δηαηξείαο θαη αθεηέξνπ ηεο Γηνίθεζεο ηεο, ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. ή ησλ θχξησλ 
κεηφρσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κεηφρσλ κε άκεζε ή έκκεζε εμνπζία λα δηακνξθψλνπλ ή 
λα επεξεάδνπλ ηε ζχλζεζε θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ Γ.Π.), θαζψο θαη ηελ θαηάιιειε 

αληηκεηψπηζε ηέηνησλ ζπγθξνχζεσλ γηα ην ζθνπφ απηφ, ην Γ.Π. ζα πξέπεη λα πηνζεηήζεη 
δηαδηθαζία επνπηείαο ησλ ζπλαιιαγψλ φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ κεξψλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
θαη ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζηνπο κεηφρνπο πξνο έγθξηζε) κε γλψκνλα ηε 

δηαθάλεηα θαη ηελ πξνζηαζία ησλ εηαηξηθψλ ζπκθεξφλησλ, 
 ηε δηαζθάιηζε χπαξμεο απνηειεζκαηηθήο δηαδηθαζίαο ζπκκφξθσζεο ηεο Δηαηξείαο κε ηνπο 
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ζρεηηθνχο λφκνπο θαη θαλνληζκνχο, 
 ηελ επζχλε ιήςεο ζρεηηθψλ απνθάζεσλ θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ 

ζπζηήκαηνο δηνίθεζεο ηεο Δηαηξείαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηαδηθαζηψλ ιήςεο απνθάζεσλ 
θαη αλάζεζεο εμνπζηψλ θαη θαζεθφλησλ ζε άιια ζηειέρε, θαη ηε δηαηχπσζε, δηάδνζε θαη 

εθαξκνγή ησλ βαζηθψλ αμηψλ θαη αξρψλ ηεο Δηαηξείαο πνπ δηέπνπλ ηηο ζρέζεηο ηεο κε φια ηα 
κέξε, ησλ νπνίσλ ηα ζπκθέξνληα ζπλδένληαη κε απηά ηεο Δηαηξείαο, 

 ηελ έθδνζε πάζεο θχζεσο νκνινγηαθψλ δαλείσλ (ε νπνία ζπληξέρεη  κε ηελ αξκνδηφηεηα ηεο 
Γεληθήο Ππλέιεπζεο) εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο έθδνζεο  νκνινγηαθνχ δαλείνπ κε κεηαηξέςηκεο 
νκνινγίεο θαη κε δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηα θέξδε  γηα ηα νπνία είλαη αξκφδηα λα απνθαζίδεη ε 
Γεληθή Ππλέιεπζε. 

Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην κπνξεί λα αλαζέηεη ηελ άζθεζε ηνπ ζπλφινπ ή κέξνπο ησλ εμνπζηψλ ηνπ 

δηαρείξηζεο (εθηφο απφ απηέο πνπ απαηηνχλ ζπιινγηθή ελέξγεηα) θαη εθπξνζψπεζεο ζε έλα ή 
πεξηζζφηεξα πξφζσπα, κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ή κε, ππαιιήινπο ηεο Δηαηξείαο ή ηξίηνπο, 
θαζνξίδνληαο θαη ηελ έθηαζε ησλ αλαηηζέκελσλ εμνπζηψλ.  Ρα πξφζσπα απηά κπνξνχλ κε ζρεηηθή 
πξφβιεςε  ζηηο απνθάζεηο αλάζεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ λα αλαζέηνπλ πεξαηηέξσ ηελ άζθεζε 

εμνπζηψλ πνπ ηνπο αλαηέζεθαλ ή κέξνπο  απηψλ ζε ηξίηνπο. Ρα πξφζσπα, ζηα νπνία αλαηίζεηαη νη 
αλσηέξσ εμνπζίεο δεζκεχνπλ ηελ Δηαηξεία, σο φξγαλα απηήο, ζε φιε ηελ έθηαζε ησλ εμνπζηψλ πνπ ηνπο 

αλαηέζεθαλ. 
Ρν Γ.Π. δχλαηαη λα ζπζηήζεη επηηξνπέο πνπ λα ζηεξίδνπλ ηελ πξνεηνηκαζία ησλ απνθάζεσλ ηνπ θαη λα 
δηαζθαιίδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ ελδερφκελσλ ζπγθξνχζεσλ ζπκθεξφλησλ θαηά ηε 
δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ. 
 
 
 Θαζήθνληα & ζπκπεξηθνξά κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ 

Θάζε κέινο ηνπ Γ.Π. έρεη ππνρξέσζε πίζηεο ζηελ Δηαηξεία. Ρα κέιε ηνπ Γ.Π. ελεξγνχλ κε αθεξαηφηεηα 
θαη πξνο ην ζπκθέξνλ ηεο Δηαηξείαο θαη δηαθπιάζζνπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ κε δεκνζίσο 
δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηψλ. Γελ πξέπεη λα έρνπλ ζρέζε αληαγσληζκνχ κε ηελ Δηαηξεία θαη πξέπεη λα 
απνθεχγνπλ θάζε ζέζε ή δξαζηεξηφηεηα πνπ δεκηνπξγεί ή θαίλεηαη λα δεκηνπξγεί ζχγθξνπζε αλάκεζα 
ζηα πξνζσπηθά ηνπο ζπκθέξνληα θαη εθείλα ηεο Δηαηξείαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηνρήο ζέζεσλ 
ζην Γ.Π. ή ηε Γηνίθεζε αληαγσληζηηθψλ εηαηξεηψλ, ρσξίο ηελ άδεηα ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο. Ρα κέιε ηνπ 

Γ.Π.  ζπλεηζθέξνπλ ηελ εκπεηξία ηνπο θαη αθηεξψλνπλ ζηα θαζήθνληα ηνπο ηνλ αλαγθαίν ρξφλν θαη ηελ 

απαξαίηεηε πξνζνρή. Ξξέπεη επίζεο λα πεξηνξίδνπλ ην πιήζνο άιισλ επαγγεικαηηθψλ δεζκεχζεσλ 
(ηδηαίηεξα ζπκκεηνρέο ζε Γ.Π. άιισλ εηαηξεηψλ) κφλν ζην βαζκφ πνπ απηφ απαηηείηαη γηα ηελ 
ηθαλνπνηεηηθή απφδνζε ηνπο σο κειψλ ηνπ Γ.Π. Ρέινο, ηα κέιε ηνπ Γ.Π. πξέπεη λα επηδηψθνπλ λα 
ζπκκεηέρνπλ ζε φιεο ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γ.Π., θαζψο θαη ησλ επηηξνπψλ, ζηηο νπνίεο ηνπνζεηνχληαη. 
Ζ δηάθξηζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ Ξξνέδξνπ απφ εθείλεο ηνπ Γηεπζχλνληνο Ππκβνχινπ, ζε πεξίπησζε 
πνπ είλαη εθηειεζηηθά κέιε ηνπ Γ.Π., ζα πξέπεη λα ζεζπίδεηαη ξεηά απφ ην Γ.Π., λα απνηππψλεηαη 

εγγξάθσο θαη λα γλσζηνπνηείηαη ζηνπο κεηφρνπο. Ρν ίδην ηζρχεη ζε πεξίπησζε πνπ ηα θαζήθνληα ηνπ 
Ξξνέδξνπ θαη ηνπ Γηεπζχλνληνο Ππκβνχινπ αζθνχληαη απφ ην ίδην πξφζσπν. 
Ν Ξξφεδξνο ηνπ Γ.Π. ζα πξέπεη λα δηεπθνιχλεη ηελ απνηειεζκαηηθή ζπκκεηνρή ησλ κε εθηειεζηηθψλ 
κειψλ ηνπ Γ.Π. ζηηο εξγαζίεο ηνπ θαη λα δηαζθαιίδεη επνηθνδνκεηηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ εθηειεζηηθψλ 
θαη ησλ κε εθηειεζηηθψλ κειψλ.  
Ν Ξξφεδξνο ή/θαη ν Αληηπξφεδξνο ζα πξέπεη λα έρεη ζπλαληήζεηο κε ηα κε εθηειεζηηθά κέιε, ρσξίο ηελ 
παξνπζία ησλ εθηειεζηηθψλ κειψλ, γηα λα ζπδεηά ηελ επίδνζε ησλ ηειεπηαίσλ θαζψο θαη άιια ζρεηηθά 

δεηήκαηα.  

Ρν Γ.Π. ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδεη ηελ χπαξμε εηζαγσγηθήο ελεκέξσζεο γηα ηα λέα κέιε ηνπ Γ.Π., αιιά 
θαη ηε δηαξθή επαγγεικαηηθή επηκφξθσζε γηα ηα ππφινηπα κέιε εάλ ηνχην θξηζεί φηη απαηηείηαη.  
Ρα κέιε ηνπ Γ.Π. ζα πξέπεη λα κεξηκλνχλ ηα ίδηα γηα ηελ ηαθηηθή ελεκέξσζή ηνπο, αλαθνξηθά κε ηηο 
επηρεηξεκαηηθέο εμειίμεηο θαη ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο θηλδχλνπο, ζηνπο νπνίνπο είλαη εθηεζεηκέλε ε 
Δηαηξεία. Δπίζεο ζα πξέπεη λα ελεκεξψλνληαη έγθαηξα γηα ηηο αιιαγέο ζηε λνκνζεζία θαη ην πεξηβάιινλ 
ηεο αγνξάο. Ρα κέιε ηνπ Γ.Π. ζα πξέπεη λα έξρνληαη ζε ηαθηηθή επαθή κε ην ζηειερηθφ δπλακηθφ ηεο 

Δηαηξείαο, κέζσ ηαθηηθψλ παξνπζηάζεσλ απφ ηνπο επηθεθαιήο ηνκέσλ θαη ππεξεζηψλ.  
Ρα κέιε ηνπ Γ.Π. ζα πξέπεη λα έρνπλ ην δηθαίσκα λα δεηνχλ απφ ηε Γηνίθεζε κέζσ ηνπ Γηεπζχλνληνο 
Ππκβνχινπ θάζε πιεξνθνξία πνπ ζεσξνχλ απαξαίηεηε γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο ζε 
νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή.  
Ρν Γ.Π. ζα πξέπεη λα δηνξίζεη έλαλ αλεμάξηεην Αληηπξφεδξν, πξνεξρφκελν απφ ηα αλεμάξηεηα κέιε ηνπ, 
ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ έρεη επηιέμεη λα αλαζέζεη ζην ίδην πξφζσπν ηα θαζήθνληα ηνπ Ξξνέδξνπ θαη ηνπ 

Γηεπζχλνληνο Ππκβνχινπ.  
Έλα πξψελ ζηέιερνο ηεο εηαηξείαο, ην νπνίν δηνξίδεηαη Ξξφεδξνο εληφο ηξηψλ (3) εηψλ απφ ηε ιήμε ηεο 
εθηειεζηηθήο ηνπ ζεηείαο, ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη εθηειεζηηθφο Ξξφεδξνο.  

Ν Ξξφεδξνο πξνΐζηαηαη ηνπ Γ.Π.. Έρεη ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ θαζνξηζκνχ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο (δίρσο 
ηνχην λα πεξηνξίδεη ην δηθαίσκα λα πξνζθαιέζνπλ ζπλεδξίαζε ηνπ Γ.Π., είηε ν αλαπιεξσηήο ηνπ 



ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.                                                                   

28 

 

Ξξνέδξνπ, είηε δχν απφ ηα κέιε ηνπ, φπσο πξνβιέπεηαη ζην Θαηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο), ηεο 
δηαζθάιηζεο ηεο θαιήο νξγάλσζεο ησλ εξγαζηψλ ηνπ Γ.Π., αιιά θαη ηεο απνηειεζκαηηθήο δηεμαγσγήο 
ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ. Δπζχλε επίζεο ηνπ Ξξνέδξνπ ή, ζε πεξίπησζε πνπ ν Ξξφεδξνο ηνπ Γ.Π. είλαη κε 
εθηειεζηηθφ κέινο ηνπ Γ.Π., ηνπ Αληηπξνέδξνπ ηνπ Γ.Π., απνηειεί ε δηαζθάιηζε ηεο έγθαηξεο θαη νξζήο 

πιεξνθφξεζεο ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π., θαζψο θαη ηεο απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο ηνπ κε φινπο ηνπο 
κεηφρνπο, κε γλψκνλα ηε δίθαηε θαη ηζφηηκε κεηαρείξηζε ησλ ζπκθεξφλησλ φισλ ησλ κεηφρσλ. Ρνλ 
Ξξφεδξν, φηαλ απνπζηάδεη ή θσιχεηαη, αλαπιεξψλεη ζε φιε ηελ έθηαζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ ν 
Αληηπξφεδξνο θαη απηφλ, φηαλ θσιχεηαη, κεηά απφ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, ν ηπρφλ 
Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο ή άιινο Πχκβνπινο.  
Άιιεο επαγγεικαηηθέο δεζκεχζεηο ησλ κειψλ ηνπ Γ.Π. (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζεκαληηθψλ κε 
εθηειεζηηθψλ δεζκεχζεσλ ζε εηαηξείεο θαη κε θεξδνζθνπηθά ηδξχκαηα) πξέπεη λα γλσζηνπνηνχληαη πξηλ 

απφ ην δηνξηζκφ ηνπο ζην Γ.Π.. Αιιαγέο ζρεηηθά κε ηηο παξαπάλσ δεζκεχζεηο πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζην 
Γ.Π. κφιηο πξνθχςνπλ. Ρα κε εθηειεζηηθά κέιε ηνπ Γ.Π. πξέπεη θαηά ην δηνξηζκφ ηνπο λα δηαζθαιίζνπλ 
φηη έρνπλ επαξθή ρξφλν γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. 
Ν δηνξηζκφο εθηειεζηηθνχ κέινπο ηνπ Γ.Π. σο κε εθηειεζηηθνχ κέινπο ζε εηαηξεία πνπ δελ είλαη 

ζπγαηξηθή ή ζπλδεδεκέλε, ζα πξέπεη λα εγθξίλεηαη απφ ην Γ.Π..  
Αξκνδηφηεηεο εθηειεζηηθψλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ: 

Δθ ησλ κειψλ ηνπ, ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην νξίδεη, ζχκθσλα κε ηνλ λφκν θαη ην Θαηαζηαηηθφ, ηα 
εθηειεζηηθά κέιε ηνπ θαη αλαζέηεη ζε έλα ή πεξηζζφηεξα απφ απηά, ζε ζχκπξαμε κε άιια φξγαλα ή 
ζηειέρε ηεο Δηαηξείαο ή ηξίηνπο (θαη‟ εμνπζηνδφηεζε ησλ αλσηέξσ πξνο ηνχην) ηα θαζεκεξηλά ζέκαηα 
Γηνίθεζεο ηεο Δηαηξείαο θαη κέξνο ησλ εμνπζηψλ ηνπ. 
Αξκνδηφηεηεο κε εθηειεζηηθψλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ: 
Δθ ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην νξίδεη, ζχκθσλα κε ηνλ λφκν θαη ην 
Θαηαζηαηηθφ, ηα κε εθηειεζηηθά κέιε ηνπ πνπ είλαη επηθνξηηζκέλα κε ηελ πξναγσγή φισλ ησλ εηαηξηθψλ 

δεηεκάησλ, ζπκκεηέρνπλ ζε ηπρφλ ζπκβνχιηα θαη επηηξνπέο θαη είλαη ηδηαίηεξα επηθνξηηζκέλα κε ηελ 
πξνάζπηζε ησλ αξρψλ ηεο ρξεζηήο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο. 
Ρα κε εθηειεζηηθά κέιε δηαηεξνχλ αλεμαξηεζία ζηε δηεξεχλεζε ησλ ζεκάησλ πνπ εμεηάδνπλ, κε ζηφρν 
ηελ παξνρή νπζηαζηηθνχ έξγνπ θαη ηε δεκηνπξγία θιίκαηνο εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
Ππκβνπιίνπ θαη ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ θαη δηαρεηξηζηψλ. 
Ρα κε εθηειεζηηθά κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ πξέπεη λα γλσξίδνπλ ζε βάζνο ηφζν ηε ιεηηνπξγία 

θαη ηα αληηθείκελα ηεο Δηαηξείαο φζν θαη ηελ επξχηεξε αγνξά ηνπ θιάδνπ θαη γηα ην ιφγν απηφ ηνπο 

παξέρεηαη θάζε δηεπθφιπλζε. Γεληθφηεξα, θάζε κε εθηειεζηηθφ κέινο θξνληίδεη γηα ηε δηαξθή 
επηκφξθσζε ηνπ, ψζηε λα ζπλεηζθέξεη νπζηαζηηθά θαη απνηειεζκαηηθά ζηελ εχξπζκε θαη απνδνηηθή 
ιεηηνπξγία ηεο Δηαηξείαο. 
Ρνπιάρηζην δχν εθ ησλ κε εθηειεζηηθψλ κειψλ εθιέγνληαη απφ ηε Γεληθή Ππλέιεπζε σο αλεμάξηεηα ηα 
νπνία δχλαληαη, εθφζνλ θξίλνπλ ηνχην αλαγθαίν, λα ππνβάιινπλ, ρσξηζηά ή απφ θνηλνχ, πξνο ηελ 
Ραθηηθή ή Έθηαθηε Γεληθή Ππλέιεπζε ηεο Δηαηξείαο, αλαθνξέο θαη εθζέζεηο, μερσξηζηέο απφ απηέο ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ. 
 
  Άιια Γηαρεηξηζηηθά θαη Δπνπηηθά Όξγαλα 
Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην δχλαηαη λα απνθαζίζεη ηε ζπγθξφηεζε επηηξνπψλ αξκφδησλ γηα ζέκαηα 
πξνζσπηθνχ, πξνγξακκαηηζκνχ, ειέγρνπ ή κε άιιεο αξκνδηφηεηεο φπσο ζα θξίλεη απαξαίηεην γηα ηελ 
εμππεξέηεζε ηνπ ζθνπνχ ηεο Δηαηξείαο. Νη ιεπηνκεξείο φξνη εληνιήο, ε ζχλζεζε, ε ζεηεία, ε πξνεδξία 
θαη ε ζπρλφηεηα αλαθνξψλ πξνο ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηέηνησλ επηηξνπψλ νξίδνληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ 

Ππκβνχιην θαηά ην ρξφλν δηνξηζκνχ ηνπο. Νη επηηξνπέο έρνπλ ζπκβνπιεπηηθή αξκνδηφηεηα θαη ζα 

ππνβάιινπλ ηηο ζπζηάζεηο ηνπο ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην γηα εχζεηε εμέηαζε θαη δξάζε. Θαη‟ εμαίξεζε, 
ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην δχλαηαη λα αλαζέηεη ζε απηέο εθηειεζηηθέο ή / θαη απνθαζηζηηθέο αξκνδηφηεηεο 
ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ επηηξέπεηαη απφ ην λφκν θαη ην Θαηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο. 
 
Α. Δπηηξνπή Διέγρνπ θαη Ππκκόξθσζεο 
Ξξφεδξνο: Πσηήξηνο Φίινο ηνπ Ληθνιάνπ, Αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθφ κέινο 

Κέιε: Γεκήηξηνο Σαηδεγξεγνξηάδεο ηνπ Θσλζηαληίλνπ, αλεμάξηεην-κε εθηειεζηηθφ κέινο,  
Αλαζηάζηνο Ρζνχθεο ηνπ Κηιηηάδε, αλεμάξηεην-κε εθηειεζηηθφ κέινο, 
 
Ζ Δπηηξνπή Διέγρνπ θαη Ππκκφξθσζεο είλαη επηηξνπή ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη ζπγθξνηείηαη κε 
ζθνπφ ηελ ππνβνήζεζε ηνπ γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο επνπηηθήο ηνπ επζχλεο φζνλ αθνξά ηε δηαδηθαζία 
νηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο θαη ελεκέξσζεο, ηε ζπκκφξθσζε ηεο Δηαηξείαο θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο κε 

ην λνκηθφ θαη θαλνληζηηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο, ηε δηαδηθαζία ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ θαη ηελ άζθεζε ηεο 
επνπηείαο επί ηεο ειεγθηηθήο ιεηηνπξγίαο. 
 

Ρα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ νξίδνληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην. Ζ Δπηηξνπή Διέγρνπ θαη 
Ππκκφξθσζεο απνηειείηαη απφ δχν (2) ηνπιάρηζηνλ κε εθηειεζηηθά κέιε θαη έλα αλεμάξηεην κε 
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εθηειεζηηθφ κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ην νπνίν πξνεδξεχεη ησλ ζπλεδξηάζεψλ ηεο θαη έρεη 
εκπεηξία/γλψζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη ινγηζηηθψλ ζεκάησλ. 
 
Ζ Δπηηξνπή Διέγρνπ θαη Ππκκφξθσζεο ζπλεδξηάδεη φζεο θνξέο θξίλεηαη αλαγθαίν, ηνπιάρηζηνλ φκσο 

ηέζζεξηο θνξέο ην ρξφλν κεηά απφ πξφζθιεζε ηνπ Ξξνέδξνπ ηεο θαη ζπλαληά ηνλ ηαθηηθφ ειεγθηή ηεο 
Δηαηξείαο ρσξίο ηελ παξνπζία ησλ κειψλ ηεο Γηνίθεζεο ηεο Δηαηξείαο ηνπιάρηζηνλ δχν θνξέο ην ρξφλν. 
 
Θχξηεο αξκνδηφηεηεο ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ  θαη Ππκκφξθσζεο είλαη νη αθφινπζεο: 

 Ξαξαθνινπζεί θαη αμηνινγεί ηελ επάξθεηα ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη δηαρείξηζεο 
θηλδχλσλ ηεο Δηαηξείαο. 

 Ξαξαθνινπζεί ηα πνξίζκαηα ειέγρνπ ησλ Δπνπηηθψλ θαη Φνξνινγηθψλ Αξρψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ απαληήζεσλ ηεο Γηνίθεζεο ηεο Δηαηξείαο. 
 Δμεηάδεη ηελ επάξθεηα ηνπ Δζσηεξηθνχ Θαλνληζκνχ Ιεηηνπξγίαο ηεο Δηαηξείαο θάζε δχν ρξφληα. 
 Ξαξαθνινπζεί ηε δηαδηθαζία ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο. 
 Ξαξαθνινπζεί ηε δηαδηθαζία ηνπ ππνρξεσηηθνχ ειέγρνπ ησλ εμακεληαίσλ θαη εηήζησλ αηνκηθψλ 

θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξείαο νη νπνίεο θαηαξηίδνληαη βάζε ησλ 
Γηεζλψλ Ξξνηχπσλ Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (IFRS) θαη εηζεγείηαη ηελ έγθξηζε ή κε 

απηψλ ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δηαηξείαο. 
 Δπηζθνπεί ηα ζεκαληηθφηεξα ζέκαηα ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ινγηζηηθήο πιεξνθφξεζεο θαη ησλ 

ζεκεηψζεσλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, εζηηάδνληαο ζε πεξηνρέο θαη κεζφδνπο κε πεξηζψξην 
ππνθεηκεληθήο εξκελείαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ απνηίκεζε ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ 
θαη παζεηηθνχ. 

 Δπηζθνπεί νπνηνδήπνηε θνξνινγηθφ ή λνκηθφ ζέκα πνπ κπνξεί λα έρεη ζεκαληηθφ αληίθηππν ζηηο 
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

 Δμεηάδεη κε ηε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο, ηνπο εμσηεξηθνχο θαη ηνπο εζσηεξηθνχο Διεγθηέο ηελ 
επάξθεηα ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ηεο Δηαηξείαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
ζεκαληηθψλ ξίζθσλ θαη ζεζπηζκέλσλ ειέγρσλ γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε απηψλ. 

 Ππζηήλεη ην λφκηκν ειεγθηή ή ην ειεγθηηθφ γξαθείν (ν Διεγθηήο) ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην, 
πξνθεηκέλνπ ην ηειεπηαίν λα ππνβάιεη ηελ πξφηαζή ηνπ γηα ηνλ νξηζκφ λφκηκνπ ειεγθηή ή 
ειεγθηηθνχ γξαθείνπ ζηε Γεληθή Ππλέιεπζε. 

 Γηαζθαιίδεη ηελ αλεμαξηεζία θαη αληηθεηκεληθφηεηα ηνπ Διεγθηή, ηδίσο κέζσ εμέηαζεο ηεο 

ζπκκφξθσζεο ηνπ αληίζηνηρνπ γξαθείνπ σο πξνο ηελ ελαιιαγή ησλ ειεγθηψλ, ηνπ χςνπο ηεο 
ακνηβήο πνπ θαηαβάιιεηαη απφ ηελ Δηαηξεία θαη ηελ παξνρή άιισλ ππεξεζηψλ (πρ 
ζπκβνπιεπηηθψλ) απφ ην λφκηκν ειεγθηή ή ην ειεγθηηθφ γξαθείν. 

 Δλεκεξψλεηαη ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ην ρξφλν απφ ηνλ Διεγθηή ή ην ειεγθηηθφ γξαθείν γηα θάζε 
ζέκα πνπ έρεη ζρέζε κε ηελ πνξεία θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ππνρξεσηηθνχ ειέγρνπ. Πην πιαίζην 
απηήο ηεο ελεκέξσζεο, ιακβάλεη έθζεζε κε ηηο αδπλακίεο ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, 

ηδίσο, κε ηηο αδπλακίεο ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ αθνξνχλ ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε θαη 
ηε ζχληαμε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.  

 Γηαζθαιίδεη ηελ ειεχζεξε πξφζβαζε ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηνπ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ 
ειεγθηή ελεξγψληαο σο ν βαζηθφο ζχλδεζκνο ηνπο.  

 Ππλαληάηαη κε ηνλ Διεγθηή (κε ή ρσξίο ηελ παξνπζία ηεο Γηνίθεζεο) γηα λα ζπδεηήζεη φια ηα 
παξαπάλσ ζέκαηα, ηπρφλ δηαθσλίεο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ κεηαμχ απηνχ θαη ηεο Γηνίθεζεο 
ηεο Δηαηξείαο, θαζψο θαη φπνηεο ζεκαληηθέο αιιαγέο κπνξεί λα πξνθχςνπλ ζην πιάλν ειέγρνπ 

ηνπ.  

 Ξξνηείλεη ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ην δηνξηζκφ, αληηθαηάζηαζε θαη παχζε ηνπ Δζσηεξηθνχ 
Διεγθηή ελψ είλαη ππεχζπλε γηα ηελ πεξηνδηθή αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ηνπ.  

 Ιακβάλεη θαη εμεηάδεη ηηο πεξηνδηθέο εθζέζεηο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη επηβιέπεη ηελ πνξεία 
εθαξκνγήο ησλ πηνζεηεκέλσλ απφ ηε Γηνίθεζε εηζεγήζεσλ ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή, φπσο απηέο 
δηαηππψλνληαη ζηηο αληίζηνηρεο εθζέζεηο. 

 Δμεηάδεη ζέκαηα δηαθάλεηαο  ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο θαη εθηέιεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ κε 

βάζε ηελ ηζρχνπζα εθάζηνηε λνκνζεζία κε ζθνπφ ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο. 
 Διέγρεη ηηο ζπλαιιαγέο ησλ ζπγαηξηθψλ  θαη ζπλδεδεκέλσλ εηαηξεηψλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ 

άξζξνπ 42 ε  ηνπ Λ. 2190/1920  ζηελ Διιάδα θαη ζην Δμσηεξηθφ κε ηα ζπκθέξνληα θαη ηηο 
δξαζηεξηφηεηεο  ηνπ νκίινπ ηεο Δηαηξείαο. 

 
Πηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ θαη Ππκκφξθσζεο ππάγεηαη ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή  ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο 

νπνίαο ζα ππάγνληαη ζέκαηα νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ηεο Δηαηξείαο. Δηδηθφηεξα, ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή, 
πνπ ζπγθξνηείηαη απφ  : 
ηνλ Γεληθφ Νηθνλνκηθφ Γηεπζπληή, ην Γηεπζπληή Νηθνλνκηθψλ, ην Γηεπζπληή Ινγηζηεξίνπ,  ην Γηεπζπληή 

Θπγαηξηθψλ θαη Δπηρεηξεζηαθήο Αλάπηπμεο θαη νπνηνδήπνηε ζηέιερνο ηεο Νηθνλνκηθήο Γηεχζπλζεο 
θξίλεηαη απαξαίηεην, εηζεγείηαη πξνο ηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ θαη Ππκκφξθσζεο ή/θαη απεπζείαο πξνο ην 
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Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην γηα: 
α. λα δηαρεηξίδεηαη ηελ έθζεζε ηνπ Νκίινπ ζηνλ επηηνθηαθφ θίλδπλν ιακβάλνληαο ππφςε ηελ 

αλαινγία θπκαηλφκελνπ θαη ζηαζεξνχ επηηνθίνπ γηα ην ζχλνιν ηεο θαζαξήο δαλεηαθήο ζέζεο 
ηνπ Νκίινπ.  

Γηα ηε δηαρείξηζε ηεο αλαινγίαο ηνπ θηλδχλνπ ζηαζεξψλ-θπκαηλφκελσλ επηηνθίσλ, ε Δηαηξεία 
ή/θαη νη ζπγαηξηθέο ηεο ζα κπνξνχλ λα ζπλάπηνπλ ζπκθσλίεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 
παξαγψγσλ φπσο: Interest Rate Swaps, Interest Rate Caps, Interest Rate Collars θαη ινηπά 
ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα πνπ παξέρνληαη απφ ειιεληθέο θαη δηεζλείο ηξάπεδεο. Ρα 
παξαπάλσ πξντφληα «αληαιιάζζνπλ» ην θπκαηλφκελν επηηφθην ζε ζηαζεξφ. 

β.   λα δηαρεηξίδεηαη ηελ έθζεζε ηνπ Νκίινπ ζην ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν πξνηείλνληαο ηελ 
ζχλαςε ζπκθσληψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ παξαγψγσλ φπσο: Forward Contracts, Options, 

Currency Swaps θαη άιισλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ πνπ παξέρνληαη απφ ειιεληθέο 
θαη δηεζλείο ηξάπεδεο. 
Ρα παξαπάλσ πξντφληα «θιεηδψλνπλ» ηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηηκέο (spot rate) ησλ δηαθφξσλ 
λνκηζκάησλ. Ζ απφθαζε γηα ηε ζθνπηκφηεηα θαη ηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ηνπ θηλδχλνπ 

ιακβάλεηαη απφ ηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ζε ζρέζε κε ην πνζνζηφ θάιπςεο θαη αλάινγα κε 
ηηο πεξηζηάζεηο θαη ηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο. 

γ.   λα δηαρεηξίδεηαη θηλδχλνπο πνπ ελδερνκέλσο λα πξνθχςνπλ ιφγσ πνιηηηθνθνηλσληθψλ 
αιιαγψλ κέζσ πξντφλησλ πνπ δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά φπσο ελδεηθηηθά: Event Swaps ζηελ 
πεξίπησζε πνπ εμαηηίαο θάπνηνπ πνιηηηθνχ γεγνλφηνο εμαλαγθαζηεί ζε δηαθνπή ηεο 
δξαζηεξηφηεηαο/επέλδπζεο ζε θάπνηα ρψξα (π.ρ. κεηά απφ πνιηηηθή απφθαζε ε εθδίσμε 
φισλ ησλ μέλσλ εηαηξεηψλ), Credit Default Swaps ζηελ πεξίπησζε ππνβάζκηζεο ηεο 
πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο κηαο ρψξαο. 
Ζ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ζα αλαγλσξίδεη εγθαίξσο ηνπο ελδερφκελνπο θηλδχλνπο θαη ζα 

εμεπξίζθεη ηνπο πξνζθνξφηεξνπο θαη απνηειεζκαηηθφηεξνπο ηξφπνπο γηα ηελ δηαρείξηζή ηνπο 
κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε ησλ θαηάιιεισλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εξγαιείσλ. Θαηφπηλ, ζα 
εηζεγείηαη ηε ζχλαςε ησλ ζρεηηθψλ ζπκθσληψλ πξνο ηηο αξκφδηεο δηεπζχλζεηο ηεο Δηαηξείαο 
ή/θαη πξνο ηηο ζπγαηξηθέο απηήο. 

 
Β. Δπηηξνπή Ακνηβώλ 

Ξξφεδξνο: Πσηήξηνο Φίινο ηνπ Ληθνιάνπ, Αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθφ κέινο 

Κέιε: Γεκήηξηνο Σαηδεγξεγνξηάδεο ηνπ Θσλζηαληίλνπ, αλεμάξηεην-κε εθηειεζηηθφ κέινο,  
Αλαζηάζηνο Ρζνχθεο ηνπ Κηιηηάδε, αλεμάξηεην-κε εθηειεζηηθφ κέινο, 
 
Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δηαηξείαο εθρσξεί ζηελ Δπηηξνπή Ακνηβψλ ηελ αξκνδηφηεηα εμέηαζεο 
θαζνξηζκνχ ηεο πνιηηηθήο παξνρψλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Δηαηξείαο. Δηδηθφηεξα, ε Δπηηξνπή Ακνηβψλ 
εηζεγείηαη ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηηο θάζε είδνπο παξνρέο πνπ θαηαβάιινληαη ζηα εθηειεζηηθά, 

δηεπζπληηθά θαη αλψηεξα δηνηθεηηθά ζηειέρε θαη παξάιιεια ξπζκίδεη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε γεληθφηεξε 
πνιηηηθή ακνηβψλ ηεο Δηαηξείαο. 
 
Ζ Δπηηξνπή Ακνηβψλ απνηειείηαη απφ ηξία (3) κέιε, ε πιεηνλφηεηα ησλ νπνίσλ είλαη κε εθηειεζηηθά. Ν 
Ξξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Ακνηβψλ δηνξίδεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δηαηξείαο θαη πξέπεη λα έρεη 
ηελ ηδηφηεηα κε εθηειεζηηθνχ κέινπο. Πε πεξίπησζε ζπκκεηνρήο εθηειεζηηθνχ κέινπο ζηελ ζχλζεζε ηεο 
Δπηηξνπήο Ακνηβψλ, ην κέινο απηφ θσιχεηαη λα ζπκκεηάζρεη ζηελ ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ επί 

παληφο ζέκαηνο πνπ αλαθέξεηαη ζηηο δηθέο ηνπ απνδνρέο. 

 
Ζ Δπηηξνπή Ακνηβψλ ζπγθαιείηαη κε πξφζθιεζε ηνπ Ξξνέδξνπ θαη ζπλεδξηάδεη φζεο θνξέο θξίλεηαη 
αλαγθαίν, ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ην ρξφλν. Νη θχξηεο αξκνδηφηεηεο ηεο Δπηηξνπήο Ακνηβψλ είλαη νη 
αθφινπζεο: 

 Δηζεγείηαη ηελ πνιηηηθή παξνρψλ ηεο Δηαηξείαο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ακνηβψλ 
απνδνηηθφηεηαο, ησλ δηθαησκάησλ πξναίξεζεο αγνξάο κεηνρψλ θαζψο θαη ησλ πξνγξακκάησλ 

θηλήηξσλ καθξνρξφληαο παξακνλήο ζηελ Δηαηξεία. 
 Δηδηθά γηα ηηο απνδνρέο ησλ εθηειεζηηθψλ θαη δηεπζπληηθψλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ, εηζεγείηαη ην 

χςνο ησλ πάγησλ απνδνρψλ ηνπο, ησλ ζπλδεφκελσλ κε ηελ απφδνζε ζπζηεκάησλ απνδνρψλ, 
ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ ξπζκίζεσλ θαη ησλ απνδεκηψζεσλ ιήμεο ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο. 

 Δηζεγείηαη ην χςνο θαη ηε δνκή ησλ παξνρψλ ησλ αλψηεξσλ ζηειερψλ ηεο Δηαηξείαο. Γηα ηνλ 
ππεχζπλν εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ε ζρεηηθή εηζήγεζε γίλεηαη ζε ζπλελλφεζε κε ηελ Δπηηξνπή 

Διέγρνπ θαη Ππκκφξθσζεο. 
 
Γ. Ππκβνύιην Γηνίθεζεο 

Ρν Ππκβνχιην Γηνίθεζεο απνηειείηαη απφ ηνπο Γεληθνχο Γηεπζπληέο ηεο Δηαηξείαο, πιαηζηψλεη ην 
Γηεπζχλνληα Πχκβνπιν θαη έρεη σο αληηθείκελν ηελ εμέηαζε φισλ ησλ ζεκαληηθψλ δεηεκάησλ ηεο 
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Δηαηξείαο, ηε δηαηχπσζε πξνηάζεσλ θαη ηε ιήςε απνθάζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο. Ν ξφινο ηνπ 
Ππκβνπιίνπ Γηνίθεζεο είλαη επίζεο ζεκαληηθφο γηα ηελ επίηεπμε ηεο ελδνεηαηξηθήο πιεξνθφξεζεο, ηνλ 
ζπληνληζκφ ησλ έξγσλ ησλ Γηεπζχλζεσλ θαη ηελ ππνζηήξημε ηνπ Γηεπζχλνληα Ππκβνχινπ ηφζν ζε 
ελεκεξσηηθφ φζν θαη ζε ζπκβνπιεπηηθφ επίπεδν. Κέζσ ηνπ έξγνπ ηνπ Ππκβνπιίνπ Γηνίθεζεο πξνθχπηεη ε 

εθάζηνηε αθξηβήο ζπλνιηθή εηθφλα ηεο Δηαηξείαο, πξνβάιινληαη ηα θαίξηα γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο ζέκαηα, 
ραξάζζεηαη ε ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο ηεο Δηαηξείαο θαη πξνσζείηαη ε πινπνίεζε ησλ ζεκαληηθψλ ζρεδίσλ 
θαη ζηφρσλ ηεο. Ρν Ππκβνχιην Γηνίθεζεο κπνξεί λα ζπλεδξηάδεη θαη ζε κηθξφηεξα ζρήκαηα ρσξίο ηελ 
παξνπζία φισλ ησλ Γεληθψλ Γηεπζπληψλ θαηφπηλ πξφζθιεζεο ηνπ Γηεπζχλνληνο Ππκβνχινπ ηεο 
Δηαηξείαο θαη λα παξίζηαληαη θαη κέιε ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ  θαη  Ππκκφξθσζε  ηεο Δηαηξείαο θαζψο 
θαη νπνηνδήπνηε άιιν αλψηεξν δηεπζπληηθφ ζηέιερνο θξίλεηαη απαξαίηεην.  
 

 
Αμηνιόγεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ  
Ζ αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ Γ.Π. θαη ησλ επηηξνπψλ ηνπ ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ρψξα 
ηνπιάρηζηνλ θάζε δχν (2) ρξφληα θαη λα ζηεξίδεηαη ζε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία. Πηε δηαδηθαζία απηή ζα 

πξέπεη λα πξνΐζηαηαη ν Ξξφεδξνο ηνπ Γ.Π. (ή ζε πεξίπησζε πνπ ν Ξξφεδξνο είλαη κε εθηειεζηηθφ κέινο 
ηνπ Γ.Π., ν Αληηπξφεδξνο ηνπ Γ.Π.) θαη ηεο θάζε επηηξνπήο, θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο λα ζπδεηνχληαη 

απφ ην Γ.Π., ελψ ζε ζπλέρεηα ηεο αμηνιφγεζεο, ν Ξξφεδξνο ζα πξέπεη λα ιακβάλεη κέηξα γηα ηελ 
αληηκεηψπηζε ησλ δηαπηζησκέλσλ αδπλακηψλ.  

 
Ξίλαθαο κε ηηο ζπκκεηνρέο ησλ κειώλ ζηηο εξγαζίεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ θαη  ησλ 

επηηξνπώλ ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο 
 
 

ΠΚΚΔΡΝΣΔΠ ΠΡΖΛ ΙΖΤΖ ΑΞΝΦΑΠΔΥΛ ΡΝ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ  
ΘΑΗ ΡΥΛ ΔΞΗΡΟΝΞΥΛ 

 
 

ΝΛΝΚΑΡΔΞΥΛΚΝ 
41 ΠΚΚΔΡΝΣΔΠ ΠΡΖΛ 

ΙΖΤΖ ΑΞΝΦΑΠΔΥΛ ΡΝ 
Γ.Π. 

5 ΠΛΔΓΟΗΑΠΔΗΠ 

ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ ΔΙΔΓΣΝ & 

ΠΚΚΝΟΦΥΠΖΠ 

3 ΠΛΔΓΟΗΑΠΔΗΠ 

ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ ΑΚΝΗΒΥΛ 

ΠΚΚΔΡΔΗΣΔ ΑΞΝ-
ΠΗΑΕΔ 

ΠΚΚΔΡΔΗΣΔ ΑΞΝ-
ΠΗΑΕΔ 

ΠΚΚΔΡΔΗΣΔ ΑΞΝ-
ΠΗΑΕΔ 

ΠΥΘΟΑΡΖΠ ΘΝΘΘΑΙΖΠ 41      

ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ 
ΑΛΡΥΛΝΞΝΙΝΠ 

41      

ΑΛΓΟΔΑΠ ΞΑΞΝΙΗΑΠ 41      

ΦΥΡΗΝΠ ΚΑΟΝΓΖΠ 41      

ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ ΘΙΥΛΖΠ 41      

ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ 
ΣΑΡΕΖΓΟΖΓΝΟΗΑΓΖΠ 

41  5  3  

ΑΛΑΠΡΑΠΗΝΠ ΡΠΝΦΖΠ 41  5  3  

ΠΥΡΖΟΗΝΠ ΦΗΙΝΠ 41  5  3  

ΞΔΡΟΝΠ ΠΝΟΔΡΖΠ 41      
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Έκθεζη Δλέγσος Ανεξάπηηηος Οπκυηού Δλεγκηή Λογιζηή 
 

Πξνο ηνπο Μεηόρνπο ηεο Εηαηξείαο «ΙΝΣΡΑΛΟΣ Α.Ε. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ 

ΚΑΙ ΤΠΗΡΕΙΕ ΣΤΥΕΡΩΝ ΠΑΙΥΝΙΔΙΩΝ» 

 

Έκθεζη επί ηυν Δηαιπικών και Δνοποιημένυν Οικονομικών Καηαζηάζευν 
 

Ειέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο εηαηξηθέο θαη ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Εηαηξείαο 

«ΙΝΣΡΑΛΟΣ Α.Ε. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΤΠΗΡΕΙΕ ΣΤΥΕΡΩΝ 

ΠΑΙΥΝΙΔΙΩΝ», νη νπνίεο απνηεινύληαη από ηελ εηαηξηθή θαη ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο 

ηεο 31 Δεθεκβξίνπ 2011, ηηο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθώλ εζόδσλ (ζπλνιηθνύ 

εηζνδήκαηνο), κεηαβνιώλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθώλ ξνώλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία 

απηή, θαζώο θαη πεξίιεςε ζεκαληηθώλ ινγηζηηθώλ αξρώλ θαη κεζόδσλ θαη ινηπέο επεμεγεκαηηθέο 

πιεξνθνξίεο. 

 

Δςθύνη ηηρ Γιοίκηζηρ για ηιρ Δηαιπικέρ και Δνοποιημένερ Οικονομικέρ Καηαζηάζειρ 
 

Η δηνίθεζε έρεη ηελ επζύλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εύινγε παξνπζίαζε απηώλ ησλ εηαηξηθώλ θαη 

ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ζύκθσλα κε ηα Δηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Αλαθνξάο, όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Επξσπατθή Έλσζε, όπσο θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο 

δηθιείδεο, πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο, ώζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε εηαηξηθώλ θαη 

ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ από νπζηώδε αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε 

απάηε είηε ζε ιάζνο. 

 

Δςθύνη ηος Δλεγκηή 
 

Η δηθή καο επζύλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλώκε επί απηώλ ησλ εηαηξηθώλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθώλ 

θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηνλ έιεγρό καο.  Δηελεξγήζακε ηνλ έιεγρό καο ζύκθσλα κε ηα Δηεζλή Πξόηππα 

Ειέγρνπ. Σα πξόηππα απηά απαηηνύλ λα ζπκκνξθσλόκαζηε κε θαλόλεο δενληνινγίαο, θαζώο θαη λα 

ζρεδηάδνπκε θαη δηελεξγνύκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπό ηελ απόθηεζε εύινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη 

εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο από νπζηώδε αλαθξίβεηα. 

 

Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηώλ γηα ηελ απόθηεζε ειεγθηηθώλ ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά κε ηα 

πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο εηαηξηθέο θαη ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.  Οη επηιεγόκελεο 

δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδύλσλ νπζηώδνπο 

αλαθξίβεηαο ησλ εηαηξηθώλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ, πνπ  νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε 

ζε ιάζνο.  Καηά ηε δηελέξγεηα απηώλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδύλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη εύινγε παξνπζίαζε ησλ εηαηξηθώλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθώλ 

θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο, κε ζθνπό ην ζρεδηαζκό ειεγθηηθώλ δηαδηθαζηώλ θαηάιιεισλ γηα ηηο 

πεξηζηάζεηο, αιιά όρη κε ζθνπό ηελ έθθξαζε γλώκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ εζσηεξηθώλ 

δηθιείδσλ ηεο εηαηξείαο.  Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιόγεζε ηεο θαηαιιειόηεηαο ησλ 

ινγηζηηθώλ αξρώλ θαη κεζόδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ εύινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ από 

ηε δηνίθεζε, θαζώο θαη αμηνιόγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ εηαηξηθώλ θαη ελνπνηεκέλσλ 

νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ. 

 

Πηζηεύνπκε όηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξώζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε 

ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο καο γλώκεο. 
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Γνώμη 
 

Καηά ηε γλώκε καο, νη ζπλεκκέλεο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ 

εύινγα, από θάζε νπζηώδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Εηαηξείαο «ΙΝΣΡΑΛΟΣ Α.Ε. 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΤΠΗΡΕΙΕ ΣΤΥΕΡΩΝ ΠΑΙΥΝΙΔΙΩΝ» θαη ησλ 

ζπγαηξηθώλ απηήο θαηά ηελ 31 Δεθεκβξίνπ 2011 θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπο επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο 

ηνπο ξνέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή ζύκθσλα κε ηα Δηεζλή Πξόηππα 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Επξσπατθή Έλσζε. 

 

Αναθοπά επί Άλλυν Νομικών και Κανονιζηικών Θεμάηυν 
 
α) ηελ Έθζεζε Δηαρείξηζεο ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ πεξηιακβάλεηαη δήισζε εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο, ε νπνία παξέρεη ηα πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία πνπ νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 3δ ηνπ 
άξζξνπ 43α ηνπ Κ.Ν 2190/1920. 

 
β)  Επαιεζεύζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο Δηαρείξηζεο ηνπ 

Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ κε ηηο ζπλεκκέλεο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα 
πιαίζηα ησλ νξηδόκελσλ από ηα άξζξα 43α, 108 θαη 37 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920. 

 
γ)  Γηα ηε ρξήζε 2011 ε εηαηξία κέρξη ζήκεξα δελ έρεη απνδερζεί ην θνξνινγηθό έιεγρν ησλ Οξθσηώλ 

Ειεγθηώλ Λνγηζηώλ πνπ πξνβιέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 82 παξαγξ. 5 Ν. 2238/1994. 
 

Αζήλα, 30 Μαξηίνπ 2011 

 

 

Επακεηλώλδαο Ν. Γθηπάιεο 

Αξ Μ ΟΕΛ 24051 

πλεξγαδόκελνη Οξθσηνί Λνγηζηέο α.ε.ν.ε. 
κέινο ηεο Crowe Horwath International 

Φσθ. Νέγξε 3, 11257 Αζήλα 
Αξ Μ ΟΕΛ 125 
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ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΠΛΝΙΗΘΥΛ ΔΠΝΓΥΛ ΝΚΗΙΝ / ΔΡΑΗΟΗΑΠ 

 

 

 

 

Ξνζά εθθξαζκέλα ζε ρηιηάδεο €  ΝΚΗΙΝΠ ΔΡΑΗΟΗΑ  

  Πεκ. 1/1-
31/12/2011 

1/1-
31/12/2010 

1/1-
31/12/2011 

1/1-
31/12/2010 

Θχθινο εξγαζηψλ  1.202.354 1.115.721 131.718 163.545 

Κείνλ: Θφζηνο Ξσιήζεσλ  -990.123 -909.977 -91.877 -108.856 

Κηθηά θέξδε / (δεκηέο)  212.231 205.744 39.841 54.689 

Άιια Έζνδα Δθκεηαιιεχζεσο  28.452 26.288 1.074 210 
Έμνδα Γηάζεζεο  -38.242 -37.396 -7.254 -7.387 

Έμνδα Γηνίθεζεο  -108.317 -99.733 -9.524 -11.318 
Έμνδα Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο 7 -9.710 -8.069 -6.735 -5.431 

Άιια Έμνδα Δθκεηαιιεχζεσο  -12.526 -6.059 -12.541 -30.728 
Θέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ, 
ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ 
απνηειεζκάησλ 

 79.799 80.775 4.812 35 

Θέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ, 
ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ 
απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ 

 153.806 152.662 19.362 24.218 

Σξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα 32 -35.855 -35.237 -25.143 -20.238 

Ξηζησηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έζνδα 32 22.109 22.466 26.293 29.294 
Ππλαιιαγκαηηθέο Γηαθνξέο  -605 11.127 109 2.167 

Θέξδε / (δεκηέο) απφ ελνπνηήζεηο κε ηε κέζνδν 
ηεο θαζαξήο ζέζεο 

 -499 1.559 0 0 

Θέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ  57.038 80.690 6.120 11.258 
Κείνλ θόξνη: 8 -21.453 -25.900 -4.515 -9.204 

Θέξδε / (δεκηέο) κεηά από θόξνπο από 
ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο (α)  35.585 54.790 1.605 2.054 

Θέξδε / (δεκηέο) κεηά από θόξνπο από 
δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο (β)  0 0 0 0 

Θέξδε / (δεκηέο) κεηά από θόξνπο 
(ζπλερηδόκελεο θαη δηαθνπείζεο 
δξαζηεξηόηεηεο) (α) + (β) 

 35.585 54.790 1.605 2.054 

Θαηαλέκνληαη ζε:      

Ηδηνθηήηεο κεηξηθήο  17.701 36.626 1.605 2.054 

Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο  17.884 18.164 0 0 

Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο      

Απνηίκεζε πξνο πψιεζε δηαζεζίκσλ ζηνηρείσλ 
ελεξγεηηθνχ 

 304 4.058 -1.429 -65 

Απνηίκεζε παξαγψγσλ  190 -2.757 297 -941 

Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο ελνπνίεζεο  -4.385 162 0 0 

Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα / (έμνδα) κεηά από 
θόξνπο 

 -3.891 1.463 -1.132 -1.006 

Ππγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από 
θόξνπο 

 31.694 56.253 473 1.048 

Θαηαλέκνληαη ζε:      

Ηδηνθηήηεο κεηξηθήο  17.293 33.917 473 1.048 

Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο  14.401 22.336 0 0 

Θέξδε κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή (€)      

- βαζηθά  9 0,1114 0,2304 0,0101 0,0129 
- απνκεησκέλα  9 0,1114 0,2304 0,0101 0,0129 

Κέζνο ζηαζκηθφο αξηζκφο κεηνρψλ 9 158.961.721 158.961.721 158.961.721 158.961.721 
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ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΠΖΠ ΝΚΗΙΝ / ΔΡΑΗΟΗΑΠ 

 

 Ξνζά εθθξαζκέλα ζε ρηιηάδεο €    ΝΚΗΙΝΠ ΔΡΑΗΟΗΑ 

 Πεκ. 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010 

ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ          

Κε θπθινθνξνύλ Δλεξγεηηθό         

Δλζψκαηα πάγηα ζηνηρεία 11 263.640 281.166 24.513 35.723 

Άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 12 285.436 263.520 43.852 35.140 

Ππκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο θαη ζπγγελείο 
εηαηξείεο 

13 
26.967 20.518 148.647 147.727 

Ινηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία 15 34.190 29.098 968 434 

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο  8 12.318 13.835 7.129 7.868 

Ινηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο 16 98.938 110.468 447 440 

  721.489 718.605 225.556 227.332 

Θπθινθνξνύλ Δλεξγεηηθό      

Απνζέκαηα 17 47.067 41.171 37.003 30.319 

Δκπνξηθέο θαη ινηπέο βξαρππξφζεζκεο 
απαηηήζεηο 

18 
175.108 187.679 198.110 221.152 

Ινηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία 15 0 8.599 0 0 

Ρακείν θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα 19 142.498 141.477 14.402 16.306 

  364.673 378.926 249.515 267.777 

ΠΛΝΙΝ ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ   1.086.162 1.097.531 475.071 495.109 

      

ΗΓΗΑ ΘΔΦΑΙΑΗΑ ΘΑΗ ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ      

Κεηνρηθφ θεθάιαην 20 47.689 47.689 47.689 47.689 

Ινηπά απνζεκαηηθά 20 92.699 84.014 67.349 56.126 

Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο κεηαηξνπήο 
ηζνινγηζκνχ 

 
-29.881 -28.980 0 0 

Θέξδε εηο λένλ 20 188.853 181.375 3.525 13.996 

  299.360 284.098 118.563 117.811 

Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο  20 75.908 76.929 0 0 

Πύλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ  375.268 361.027 118.563 117.811 

Καθξνπξόζεζκεο πνρξεώζεηο          

Καθξνπξφζεζκα δάλεηα 21 228.009 477.464 260.454 278.515 

Ξξφβιεςε γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ 22 5.561 4.808 3.423 2.879 

Ινηπέο καθξνπξφζεζκεο πξνβιέςεηο 30 16.742 16.624 16.127 15.725 

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 8 3.722 4.955 0 0 

Ινηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 24 20.063 18.801 0 0 

πνρξεψζεηο απφ ρξεκαηννηθνλνκηθέο κηζζψζεηο  7.230 16.008 0 0 

  281.327 538.660 280.004 297.119 

Βξαρππξόζεζκεο πνρξεώζεηο      

Δκπνξηθέο θαη ινηπέο βξαρππξφζεζκεο 
ππνρξεψζεηο  25 130.712 148.083 75.057 74.824 

Βξαρππξφζεζκα δάλεηα θαη δφζεηο 
καθξνπξνζέζκσλ δαλείσλ πιεξσηέεο ζηελ 
επφκελε ρξήζε  26 278.968 28.913 0 0 

Φφξνη εηζνδήκαηνο πιεξσηένη  14.089 16.432 0 4.855 

Βξαρππξφζεζκεο πξνβιέςεηο 30 5.798 4.416 1.447 500 

  429.567 197.844 76.504 80.179 

ΠΛΝΙΝ ΞΝΣΟΔΥΠΔΥΛ  710.894 736.504 356.508 377.298 

ΠΛΝΙΝ ΗΓΗΥΛ ΘΔΦΑΙΑΗΥΛ ΘΑΗ 
ΞΝΣΟΔΥΠΔΥΛ 

 

1.086.162 1.097.531 475.071 495.109 
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ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΚΔΡΑΒΝΙΥΛ ΗΓΗΥΛ ΘΔΦΑΙΑΗΥΛ ΝΚΗΙΝ/ΔΡΑΗΟΗΑΠ 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΟΜΙΛΟΤ ΙΝΣΡΑΛΟΣ 
(Ποζά ζε σιλιάδερ €) 

Μεηοσικό 
Κεθάλαιο 

Τπέπ 
ηο 

άπηιο 

Σακηικό 
Αποθεμαηικό 

Λοιπά 
Αποθεμαηικά 

Κέπδη ειρ 
Νέον 

ύνολο 
Γικαιώμαηα 
Μειοτηθίαρ 

Γενικό 
ύνολο 

Τπόλοιπα καηά ηην 1 Ιανοςαπίος 2011 47.689 0 28.782 55.232 152.395 284.098 76.929 361.027 

Επίδξαζε ηα Κέξδε Εηο Νένλ από Αλακνξθώζεηο πξνεγνύκελεο ρξήζεο         1.329 1.329 -6 1.323 

Νέεο ελνπνηνύκελεο εηαηξείεο           0 36 36 

Αύμεζε θεθαιαίνπ ζπγαηξηθήο           0 863 863 

Κέξδνο ρξήζεσο         17.701 17.701 17.884 35.585 

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα / (έμνδα) κεηά από θόξνπο     494 -902 -408 -3.483 -3.891 

Δηθαηώκαηα Πξναηξέζεσο       379    379 0  379 

Πώιεζε ζπγαηξηθήο      0 275 275 

Μεξίζκαηα ζε κεηόρνπο κεηξηθήο / κεηνςεθίαο        -719 -719 -16.558 -17.277 

Επίδξαζε ιόγσ κεηαβνιήο πνζνζηνύ ζπκκεηνρήο        -3.020 -3.020 -32 -3.052 

Δηαλνκή θεξδώλ ζε ηαθηηθό, αθνξνιόγεηα, εηδηθά θαη ινηπά απνζεκαηηθά     7.826 -14 -7.812 0 0 0 

Τπόλοιπα καηά ηην 31 Γεκεμβπίος 2011 47.689 0 36.608 56.091 158.972 299.360 75.908 375.268 

ΠΙΝΑΚΑ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΟΜΙΛΟΤ ΙΝΣΡΑΛΟΣ 
(Ποζά ζε σιλιάδερ €) 

Μεηοσικό 
Κεθάλαιο 

Τπέπ 
ηο 

άπηιο 

Σακηικό 
Αποθεμαηικό 

Λοιπά 
Αποθεμαηικά 

Κέπδη ειρ 
Νέον 

ύνολο 
Γικαιώμαηα 
Μειοτηθίαρ 

Γενικό 
ύνολο 

Τπόλοιπα καηά ηην 1 Ιανοςαπίος 2010 47.689 0 30.031 53.228 141.838 272.786 58.420 331.206 

Επίδξαζε ηα Κέξδε Εηο Νένλ από Αλακνξθώζεηο πξνεγνύκελεο ρξήζεο         1.170 1.170 65 1.235 

Νέεο ελνπνηνύκελεο εηαηξείεο           0 25.302 25.302 

Αύμεζε θεθαιαίνπ ζπγαηξηθήο           0 594 594 

Κέξδνο ρξήζεσο         36.626 36.626 18.164 54.790 

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα / (έμνδα) κεηά από θόξνπο     1.301 -4.010 -2.709 4.172 1.463 

Δηθαηώκαηα Πξναηξέζεσο       542    542 0  542 

Μεξίζκαηα ζε κεηόρνπο κεηξηθήο / κεηνςεθίαο         -23.844 -23.844 -29.442 -53.286 

Επίδξαζε ιόγσ κεηαβνιήο πνζνζηνύ ζπκκεηνρήο         -473 -473 -346 -819 

Δηαλνκή θεξδώλ ζε ηαθηηθό, αθνξνιόγεηα, εηδηθά θαη ινηπά απνζεκαηηθά     -1.249 161 1.088 0 0 0 

Τπόλοιπα καηά ηην 31 Γεκεμβπίος 2010 47.689 0 28.782 55.232 152.395 284.098 76.929 361.027 
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ΠΙΝΑΚΑ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ  ΙΝΣΡΑΛΟΣ Α.Δ. 
(Ποζά ζε σιλιάδερ €) 

Μεηοσικό 
Κεθάλαιο 

Τπέπ ηο 
άπηιο 

Σακηικό 
Αποθεμαηικό 

Λοιπά 
Αποθεμαηικά 

Κέπδη ειρ 
Νέον 

ύνολο 

Τπόλοιπα καηά ηην 1 Ιανοςαπίος 2011 47.689 0 17.061 39.065 13.996 117.811 

Επίδξαζε ζηα θέξδε εηο λένλ από αλακνξθώζεηο πξνεγνύκελεο ρξήζεο     619 619 

Κέξδνο ρξήζεσο         1.605 1.605 

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα / (έμνδα) κεηά από θόξνπο      -1.132   -1.132 

Δηθαηώκαηα Πξναηξέζεσο       379    379 

Μεξίζκαηα ζε κεηόρνπο κεηξηθήο / κεηνςεθίαο         -719 -719 

Δηαλνκή θεξδώλ ζε ηαθηηθό, αθνξνιόγεηα, εηδηθά θαη ινηπά απνζεκαηηθά     11.976  -11.976 0 

Τπόλοιπα καηά ηην 31 Γεκεμβπίος 2011 47.689 0 29.037 38.312 3.525 118.563 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ  ΙΝΣΡΑΛΟΣ Α.Δ. 
(Ποζά ζε σιλιάδερ €) 

Μεηοσικό 
Κεθάλαιο 

Τπέπ ηο 
άπηιο 

Σακηικό 
Αποθεμαηικό 

Λοιπά 
Αποθεμαηικά 

Κέπδη ειρ 
Νέον 

ύνολο 

Τπόλοιπα καηά ηην 1 Ιανοςαπίος 2010 47.689 0 16.860 39.529 35.987 140.065 

Κέξδνο ρξήζεσο         2.054 2.054 

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα / (έμνδα) κεηά από θόξνπο       -1.006   -1.006 

Δηθαηώκαηα Πξναηξέζεσο       542    542 

Μεξίζκαηα ζε κεηόρνπο κεηξηθήο / κεηνςεθίαο         -23.844 -23.844 

Δηαλνκή θεξδώλ ζε ηαθηηθό, αθνξνιόγεηα, εηδηθά θαη ινηπά απνζεκαηηθά     201  -201 0 

Τπόλοιπα καηά ηην 31 Γεκεμβπίος 2010 47.689 0 17.061 39.065 13.996 117.811 
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ΘΑΡΑΠΡΑΠH ΡΑΚΔΗΑΘΥΛ ΟΝΥΛ ΝΚΗΙΝ / ΔΡΑΗΟΗΑΠ 
 

(Ποζά ζε σιλιάδερ €)  ΝΚΗΙΝΠ                     ΔΡΑΗΟΗΑ 

 Πεκ 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010 

Ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο        

Θέξδε πξν θφξσλ   
57.038 80.690 6.120 11.258 

Ξιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:  
    

Απνζβέζεηο 6 74.007 68.204 14.550 14.506 

Ξξνβιέςεηο  
12.320 -9.484 13.404 13.419 

Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο   
-5.430 4.765 0 0 

Απνηειέζκαηα (έζνδα, έμνδα, θέξδε θαη 
δεκηέο) επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

 

-7.526 -12.406 -12.737 -16.608 

Σξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα  
35.855 35.237 25.143 20.238 

Ξηζησηηθνί Ρφθνη  
-22.109 -22.466 -13.895 -3.846 

Ξιένλ/ κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο 
ινγαξηαζκψλ θεθαιαίνπ θίλεζεο ή πνπ 
ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο: 

 

    

Κείσζε / (αχμεζε) απνζεκάησλ  
-5.247 16.015 -6.682 15.722 

Κείσζε / (αχμεζε) απαηηήζεσλ  
1.793 -43.669 18.125 -47.069 

(Κείσζε) / αχμεζε ππνρξεψζεσλ (πιελ 
ηξαπεδψλ) 

 

-9.193 -10.772 
2.663 13.302 

Κείνλ:  
    

Σξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα 
θαηαβεβιεκέλα 

 

27.451 23.269 16.644 13.703 

Θαηαβεβιεκέλνη θφξνη  
22.358 23.904 6.009 11.801 

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από 
ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (α) 

 

81.699 58.941 24.038 -4.582 

Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο      

(Απφθηεζε) / Ξψιεζε ζπγαηξηθψλ, ζπγγελψλ, 
θνηλνπξαμηψλ θαη ινηπψλ επελδχζεσλ 

13 
4.250 6.441 -2.461 -689 

Αγνξά ελζψκαησλ θαη άπισλ παγίσλ 
ζηνηρείσλ 

11,12 

-79.593 -107.573 -14.475 -14.764 

Δηζπξάμεηο απφ πσιήζεηο ελζψκαησλ θαη 
άπισλ παγίσλ ζηνηρείσλ 

 

772 2.011 50 0 

Ρφθνη εηζπξαρζέληεο  
9.972 12.037 3.767 3.846 

Κεξίζκαηα εηζπξαρζέληα  
0 0 8.043 15.753 

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από 
επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (β) 

 

-64.599 -87.084 -5.076 4.146 

Σξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο      

Δηζπξάμεηο απφ αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ  
863 25 0 0 

Δηζπξάμεηο απφ εθδνζέληα / αλαιεθζέληα 
δάλεηα 

 

77.312 64.442 0 0 

Δμνθιήζεηο δαλείσλ  -67.273 -53.592 -20.150 0 

Δμνθιήζεηο ππνρξεψζεσλ απφ ρξεκαηνδνηηθέο 
κηζζψζεηο (ρξενιχζηα) 

 

-10.226 -7.086 0 0 

Κεξίζκαηα πιεξσζέληα  
-16.755 -53.280 -716 -23.838 

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από 
ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (γ) 

 

-16.079 -49.491 -20.866 -23.838 

Θαζαξή αύμεζε / (κείσζε) ζηα ηακεηαθά 
δηαζέζηκα  
θαη ηζνδύλακα ρξήζεο (α) + (β) + (γ) 

 

1.021 -77.634 -1.904 -24.274 

Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 
έλαξμεο ρξήζεο 

 

141.477 219.111 16.306 40.580 

Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο 
ρξήζεο 

19 

142.498 141.477 14.402 16.306 
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1. Γεληθέο Ξιεξνθνξίεο 

Ζ ΗΛΡΟΑΙΝΡ Α.Δ. – „Νινθιεξσκέλα Ξιεξνθνξηαθά Ππζηήκαηα θαη πεξεζίεο Ρπρεξψλ Ξαηρληδηψλ‟, κε ηνλ 

δηαθξηηηθφ ηίηιν «ΗΛΡΟΑΙΝΡ» είλαη κηα επηρείξεζε πνπ ηδξχζεθε βάζεη ησλ λφκσλ ηεο Διιεληθήο 

Γεκνθξαηίαο ηεο νπνίαο νη κεηνρέο είλαη εηζεγκέλεο ζην Σξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ. Αλαθνξέο ζηελ  

«ΗΛΡΟΑΙΝΡ»  ή «Δηαηξία» πεξηιακβάλνπλ ηελ ΗΛΡΟΑΙΝΡ Α.Δ. ελψ αλαθνξέο ζηνλ «Όκηιν» πεξηιακβάλνπλ 

ηελ ΗΛΡΟΑΙΝΡ Α.Δ. θαη ηηο πιήξσο ελνπνηνχκελεο ζπγαηξηθέο ηεο, εθηφο αλ ηα πεξηερφκελα ππνδεηθλχνπλ ην 

αληίζεην. Ζ Δηαηξία ηδξχζεθε ην 1992 θαη έρεη ηελ έδξα ηεο ζην Καξνχζη Αηηηθήο.  

Ζ INTRALOT είλαη κία απφ ηηο εγέηηδεο εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ πξνκεζεπηψλ ζπζηεκάησλ θαη ππεξεζηψλ 

ηπρεξψλ παηρληδηψλ. Κε παξνπζία ζε 50 ρψξεο, ε INTRALOT είλαη  Δηαηξία ησλ 5 επείξσλ κε πεξηζζφηεξνπο 

απφ 5.500 εξγαδνκέλνπο θαη έζνδα Δπξψ 1.202 εθαη. ην 2011. Ππλεπήο ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ θαη 

πξνζδνθηψλ ησλ πειαηψλ ηεο, θαη δηαηεξψληαο ην ηζρπξφ πιενλέθηεκα λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο ηερλνινγηθέο 

θαη πνιηηηζκηθέο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ ρσξψλ φπνπ δξαζηεξηνπνηείηαη, ε INTRALOT έρεη θεξδίζεη ηε δηεζλή 

αλαγλψξηζε ζην θιάδν ησλ ηπρεξψλ παηρληδηψλ. 

 

 

2. ΒΑΠΖ ΞΟΝΔΡΝΗΚΑΠΗΑΠ ΡΥΛ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ 

2.1  Βάζε πξνεηνηκαζίαο Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ 

Νη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ θαηαξηηζζεί κε βάζε ην ηζηνξηθφ θφζηνο εθηφο απφ ηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε θαη ηα παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηα νπνία 

απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία ή ζηελ αμία θηήζεσο αλ ε δηαθνξά δελ είλαη ζεκαληηθή θαη κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ε Δηαηξία θαη ν Όκηινο ζα ζπλερίζνπλ θαλνληθά ηελ επηρεηξεκαηηθή ηνπο δξάζε. Νη 

ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξαηίζεληαη ζε επξψ θαη φιεο νη αμίεο ζηξνγγπινπνηνχληαη ζηελ 

πιεζηέζηεξε ρηιηάδα (€000) εθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά. 

  

2.2 Έθζεζε ζπκκόξθσζεο 

Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ θαηαξηηζηεί ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο 

Αλαθνξάο (ΓΞΣΑ), πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Ξξνηχπσλ (ΓΙΞ) θαη εξκελεηψλ πνπ έρνπλ 

εθδνζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Γηεξκελεηψλ ησλ Γηεζλψλ Ξξνηχπσλ Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά 

έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε κέρξη ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2011. 

 

2.3 Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο 

Ζ ΗΛΡΟΑΙΝΡ ηεξεί ηα ινγηζηηθά ηεο βηβιία θαη ζηνηρεία θαη εηνηκάδεη ηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο 

ζχκθσλα κε ηνλ Διιεληθφ Δκπνξηθφ Λφκν 2190/1920, ην Διιεληθφ Γεληθφ Ινγηζηηθφ Πρέδην θαη ηελ 

ηζρχνπζα θνξνινγηθή λνκνζεζία θαη ζπληάζζεη ηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή 

Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΞΣΑ). 

Νη ειιεληθέο ζπγαηξηθέο ηεο ΗΛΡΟΑΙΝΡ ηεξνχλ ηα ινγηζηηθά ηνπο βηβιία θαη ζηνηρεία θαη εηνηκάδνπλ ηηο 

νηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηνλ Διιεληθφ Δκπνξηθφ Λφκν 2190/1920, ηα Γηεζλή Ξξφηππα 

Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΞΣΑ), ην Διιεληθφ Γεληθφ Ινγηζηηθφ Πρέδην θαη ηελ ηζρχνπζα θνξνινγηθή 

λνκνζεζία. Νη μέλεο ζπγαηξηθέο ηεο ΗΛΡΟΑΙΝΡ ηεξνχλ ηα ινγηζηηθά ηνπο ζηνηρεία θαη εηνηκάδνπλ 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κε βάζε ηνπο ηζρχνληεο λφκνπο θαη θαλνληζκνχο ησλ ρσξψλ ζηηο νπνίεο 
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ιεηηνπξγνχλ. Γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, νη νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ησλ ζπγαηξηθψλ πξνζαξκφδνληαη ζε ζρέζε κε ηηο δηαηάμεηο ησλ Γηεζλψλ Ξξνηχπσλ 

Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΞΣΑ). 

 

 

2.4 Αιιαγέο ζηηο ινγηζηηθέο αξρέο 

 
Θαηά ηελ θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα ηελ ρξήζε πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011, 

αθνινπζνχληαη νη ίδηεο ινγηζηηθέο αξρέο θαη κέζνδνη ππνινγηζκνχ ζε ζχγθξηζε κε ηηο πην πξφζθαηεο εηήζηεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο (31 Γεθεκβξίνπ 2010), εθηφο απφ ηελ πηνζέηεζε ησλ παξαθάησ λέσλ πξνηχπσλ 

θαη δηεξκελεηψλ πνπ ηζρχνπλ γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2011. 

 

 
Ξξόηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθά γηα ηελ ρξήζε 2011 

Λέα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη δηεξκελείεο έρνπλ εθδνζεί θαη είλαη ππνρξεσηηθήο εθαξκνγήο 

γηα ηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2011. Ζ εθηίκεζε ηνπ Νκίινπ ζρεηηθά 

κε ηελ επίδξαζε απφ ηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ λέσλ πξνηχπσλ, ηξνπνπνηήζεσλ θαη δηεξκελεηψλ 

παξαηίζεηαη παξαθάησ.       

 

ΓΙΞ 24 (Αλαζεώξεζε 2009) «Γλσζηνπνηήζεηο ζπλδενκέλσλ κεξώλ»  

(ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ (ΔΘ) αξηζ. 632/2010 ΡΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ ηεο 19εο Ηνπιίνπ 2010, L186 – 20.07.2010) 

Δθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2011. 

Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε επηρεηξεί λα κεηψζεη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ησλ ζπλαιιαγψλ αλάκεζα ζε ζπλδεφκελα 

κέξε δεκνζίνπ (government-related entities) θαη λα απνζαθελίζεη ηελ έλλνηα ηνπ ζπλδεφκελνπ κέξνπο. 

Ππγθεθξηκέλα, θαηαξγείηαη ε ππνρξέσζε ησλ ζπλδεφκελσλ κεξψλ δεκνζίνπ λα γλσζηνπνηήζνπλ ηηο 

ιεπηνκέξεηεο φισλ ησλ ζπλαιιαγψλ κε ην δεκφζην θαη κε άιια ζπλδεφκελα κέξε δεκνζίνπ, απνζαθελίδεη 

θαη απινπνηεί ηνλ νξηζκφ ηνπ ζπλδεφκελνπ κέξνπο θαη επηβάιιεη ηελ γλσζηνπνίεζε φρη κφλν ησλ ζρέζεσλ, 

ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ησλ ππνινίπσλ αλάκεζα ζηα ζπλδεφκελα κέξε αιιά θαη ησλ δεζκεχζεσλ ηφζν ζηηο 

αηνκηθέο φζν θαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ζ εθαξκνγή ηνπ αλαζεσξεκέλνπ πξνηχπνπ 

δελ αλακέλεηαη λα έρεη νπζηψδε επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Νκίινπ. 

 

ΓΙΞ 32 (Ρξνπνπνίεζε) «Σξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Ξαξνπζίαζε»  

(ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ (ΔΔ) αξηζ. 1293/2009 ΡΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ ηεο 23εο Γεθεκβξίνπ 2009, L347 – 24.12.2009) 

Δθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Φεβξνπαξίνπ 2010. 

Ζ ηξνπνπνίεζε απηή αλαθέξεηαη ζηελ έθδνζε δηθαησκάησλ πξναίξεζεο έλαληη ελφο θαζνξηζκέλνπ πνζνχ ζε 

μέλν λφκηζκα, ηα νπνία δηθαηψκαηα αληηκεησπίδνληαλ απφ ην πθηζηάκελν πξφηππν σο παξάγσγα. Βάζεη ηεο 

ηξνπνπνίεζεο απηήο, ζε πεξίπησζε πνπ ηα δηθαηψκαηα απηά εθδίδνληαη αλαινγηθά ζηνπο κεηφρνπο κηαο 

εηαηξείαο, νη νπνίνη θαηέρνπλ ίδηαο θαηεγνξίαο ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο ηεο εηαηξείαο, γηα έλα θαζνξηζκέλν 

πνζφ ζε μέλν λφκηζκα, ζα πξέπεη λα ηαμηλνκνχληαη σο ζηνηρεία ηεο θαζαξήο ζέζεο αλεμάξηεηα απφ ην 

λφκηζκα ζην νπνίν έρεη νξηζηεί ε ηηκή εμάζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο. Ν Όκηινο δελ αλακέλεη φηη απηή ε 

ηξνπνπνίεζε ζα έρεη επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο εθφζνλ δελ έρεη ζπλάςεη ηέηνηνπ είδνπο 

ζπλαιιαγέο. 
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ΓΞΣΑ 1 (Ρξνπνπνίεζε) «Ξξώηε εθαξκνγή ησλ δηεζλώλ πξνηύπσλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

αλαθνξάο» 

(ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ (ΔΘ) αξηζ. 574/2010 ΡΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ ηεο 30εο Ηνπλίνπ 2010, L166 – 01.07.2010) 

Δθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηνπιίνπ 2010. Ζ παξνχζα 

ηξνπνπνίεζε παξέρεη ζηηο νληφηεηεο πνπ εθαξκφδνπλ πξψηε θνξά ηα ΓΞΣΑ πεξηνξηζκέλεο εμαηξέζεηο απφ 

ζπγθεθξηκέλεο ζπγθξηηηθέο γλσζηνπνηήζεηο ηνπ ΓΞΣΑ 7 ζρεηηθά κε ηελ εχινγε αμία. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή 

δελ έρεη επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Νκίινπ θαζψο ν Όκηινο έρεη ήδε κεηαβεί ζηα ΓΞΣΑ.  

 

ΔΓΓΞΣΑ 14 (Ρξνπνπνίεζε) «Όξηα Ξεξηνπζηαθώλ Πηνηρείσλ Θαζνξηζκέλσλ Ξαξνρώλ, Διάρηζην 

Απαηηνύκελν Πρεκαηηζκέλν θεθάιαην θαη ε αιιειεπίδξαζή ηνπο»  

(ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ (ΔΘ) αξηζ. 633/2010 ΡΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ ηεο 19εο Ηνπιίνπ 2010, L186 – 20.07.2010) 

Δθαξκφδεηαη γηα ηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2011. 

Νη ηξνπνπνηήζεηο εθαξκφδνληαη ζε πεξηνξηζκέλεο πεξηπηψζεηο: φηαλ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα ππφθεηηαη ζε 

ειάρηζην απαηηνχκελν ζρεκαηηζκέλν θεθάιαην θαη πξνβαίλεη ζε πξφσξε θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ γηα 

θάιπςε απηψλ ησλ απαηηήζεσλ. Νη ηξνπνπνηήζεηο απηέο επηηξέπνπλ ζε κία ηέηνηα νηθνλνκηθή νληφηεηα λα 

αληηκεησπίζεη ην φθεινο απφ κηα ηέηνηα πξφσξε πιεξσκή σο πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. Ζ παξαπάλσ 

ηξνπνπνίεζε δελ ζα έρεη θακία επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Νκίινπ.  

 

ΔΓΓΞΣΑ 19 «Γηαγξαθή Σξεκαηννηθνλνκηθώλ πνρξεώζεσλ κε ζπκκεηνρηθνύο ηίηινπο»  

(ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ (ΔΘ) αξηζ. 662/2010 ΡΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ ηεο 23εο Ηνπιίνπ 2010, L193 – 24.07.2010) 

Δθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηνπιίνπ 2010. 

Ζ Γηεξκελεία 19 αλαθέξεηαη ζην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ απφ ηελ νηθνλνκηθή νληφηεηα πνπ εθδίδεη 

ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο ζε έλαλ πηζησηή, πξνθεηκέλνπ λα δηαθαλνληζηεί, νιφθιεξε ή ελ κέξεη, κηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε. Ζ παξαπάλσ ηξνπνπνίεζε δελ ζα έρεη θακία επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηνπ Νκίινπ.  

 

Ρξνπνπνηήζεηο ζε πξόηππα πνπ απνηεινύλ έλα ηκήκα ηνπ πξνγξάκκαηνο εηήζησλ βειηηώζεσλ 

ηνπ ΠΓΙΞ (Ππκβνύιην Γηεζλώλ Ινγηζηηθώλ Ξξνηύπσλ) 

(ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ (ΔΘ) αξηζ. 149/2011 ΡΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ ηεο 18εο Φεβξνπαξίνπ 2011, L46 – 19.02.2011) 

Νη ηξνπνπνηήζεηο  εθφζνλ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά, ηζρχνπλ γηα ηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ 

μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2010. 

To ΠΓΙΞ ζηα πιαίζηα ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο βειηηψζεσλ εμέδσζε ηνλ Κάην ηνπ 2010 ηξνπνπνηήζεηο ζε 

7 πθηζηάκελα πξφηππα θαη δηεξκελείεο. Νη ηξνπνπνηήζεηο δελ είραλ ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηνπ Νκίινπ. 

 

Ξξόηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθά κεηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2011 

Ρα παξαθάησ λέα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη δηεξκελείεο έρνπλ εθδνζεί αιιά δελ έρνπλ ηζρχ γηα 

ηελ εηήζηα ινγηζηηθή πεξίνδν πνπ μεθηλά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2012 θαη δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηνλ Όκηιν 

λσξίηεξα. 
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ΓΙΞ 1 (Ρξνπνπνίεζε) «Ξαξνπζίαζε ησλ Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ» 

Δθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2012. 

Νη ηξνπνπνηήζεηο ζην ΓΙΞ 1 απαηηνχλ νη επηρεηξήζεηο πνπ ζπληάζζνπλ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε 

ηα ΓΞΣΞ λα νκαδνπνηνχλ ηα ζηνηρεία ησλ Ινηπψλ Ππλνιηθψλ Δζφδσλ πνπ κπνξεί λα αλαηαμηλνκεζνχλ ή λα 

αλαθπθισζνχλ ζηo ηκήκα θεξδψλ ή δεκηψλ ηεο Θαηάζηαζεο Απνηειεζκάησλ. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δελ έρεη 

πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

ΓΙΞ 12 (Ρξνπνπνίεζε) «Φόξνη εηζνδήκαηνο» 

Δθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2012. 

Ρν ΓΙΞ 12 απαηηεί ε νηθνλνκηθή νληφηεηα λα επηκεηξά ηνλ αλαβαιιφκελν θφξν πνπ ζρεηίδεηαη κε έλα 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν αλάινγα κε ην αλ ε νληφηεηα αλακέλεη λα αλαθηήζεη ηε ινγηζηηθή αμία ηνπ 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ κε ηε ρξήζε ή κέζσ πψιεζεο. Κπνξεί λα είλαη δχζθνιν θαη ππνθεηκεληθφ λα 

εθηηκεζεί θαηά πφζν ε αλάθηεζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηε ρξήζε είηε κέζσ πψιεζεο, φηαλ ην πεξηνπζηαθφ 

ζηνηρείν επηκεηξάηαη κε ηε κέζνδν ηεο εχινγεο αμίαο ηνπ ΓΙΞ 40 «Δπελδχζεηο ζε Αθίλεηα». Ζ ηξνπνινγία 

παξέρεη κηα πξαθηηθή ιχζε ζην πξφβιεκα κε ηελ εηζαγσγή ηεο ππφζεζεο φηη ε αλάθηεζε ηεο ινγηζηηθήο 

αμίαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ππφ θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο κέζσ πψιεζεο. Ν Όκηινο δελ αλακέλεη φηη απηή ε 

ηξνπνπνίεζε ζα έρεη επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο θαζψο δελ θαηέρεη ηέηνηνπ είδνπο 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

 

ΓΞΣΑ 7 (Ρξνπνπνίεζε) «Σξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο» 

(ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ (ΔΘ) αξηζ. 1205/2011 ΡΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ ηεο 22αο Λνεκβξίνπ 2011, L305 – 23.11.2011) 

Δθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηνπιίνπ 2011. 

Ζ ηξνπνπνίεζε ζα επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ λα θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα ηηο 

ζπλαιιαγέο κεηαθνξάο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (π.ρ. ηηηινπνηήζεηο), 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλφεζεο ησλ πηζαλψλ επηπηψζεσλ νπνηνλδήπνηε θηλδχλσλ πνπ ελδέρεηαη λα 

παξακείλνπλ ζηελ νηθνλνκηθή νληφηεηα ε νπνία έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ηε κεηαθνξά ησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή απαηηεί πξφζζεηεο γλσζηνπνηήζεηο εάλ έλα δπζαλάινγα κεγάιν πνζνζηφ 

ησλ ζπλαιιαγψλ κεηαθνξάο έρεη πξαγκαηνπνηεζεί πξνο ην ηέινο κηαο πεξηφδνπ αλαθνξάο. Κε ηελ 

ηξνπνπνίεζε επζπγξακκίδνληαη ζε γεληθέο γξακκέο νη ζρεηηθέο απαηηήζεηο γλσζηνπνίεζεο ησλ Γηεζλψλ 

Ξξνηχπσλ Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΞΣΑ) θαη ησλ ακεξηθάληθσλ γεληθψο παξαδεθηψλ ινγηζηηθψλ 

αξρψλ (GAAP). Ν Όκηινο δελ αλακέλεη φηη απηή ε ηξνπνπνίεζε ζα έρεη επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ 

θαηαζηάζεηο.  

 

 

ΓΞΣΑ 7 (Ρξνπνπνίεζε) «Σξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο» 

Δθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013. 

Ζ ηξνπνπνίεζε δηαηεξεί ηα ππάξρνληα κνληέια ζπκςεθηζκνχ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ 

αιιά απαηηεί λέεο γλσζηνπνηήζεηο πνπ ζα επηηξέπνπλ ζηνπο επελδπηέο ηελ θαιχηεξε ζχγθξηζε ησλ 
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νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ έρνπλ πξνεηνηκαζηεί κε βάζε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο 

Αλαθνξάο (ΓΞΣΑ) θαη ηηο Ακεξηθάληθεο γεληθψο παξαδεθηέο ινγηζηηθέο αξρέο (US GAAP). Ν Όκηινο δελ 

αλακέλεη φηη απηή ε ηξνπνπνίεζε ζα έρεη επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή 

δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

ΓΙΞ 32 (Ρξνπνπνίεζε) «Σξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Ξαξνπζίαζε»  

Δθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2014. 

Ζ ηξνπνπνίεζε απηή παξέρεη λέεο δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε ηα θξηηήξηα εθαξκνγήο ηνπ ζπκςεθηζκνχ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ ψζηε λα εμαιεηθζνχλ νη δηαθνξεηηθνί ρεηξηζκνί ζηελ ηξέρνπζα 

πξαθηηθή. Ν Όκηινο δελ αλακέλεη φηη απηή ε ηξνπνπνίεζε ζα έρεη επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ 

θαηαζηάζεηο. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

ΓΞΣΑ 9 «Σξεκαηννηθνλνκηθά κέζα»  

Δθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2015. 

Ρν ΓΞΣΑ 9 απνηειεί ην πξψην κέξνο ηεο πξψηεο θάζεο ζην έξγν ηνπ ΠΓΙΞ (Ππκβνχιην Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ 

Ξξνηχπσλ) γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ΓΙΞ 39. Ρν ΠΓΙΞ ζθνπεχεη λα επεθηείλεη ην ΓΞΣΑ 9 έηζη ψζηε λα 

πξνζηεζνχλ λέεο απαηηήζεηο γηα ηελ ηαμηλφκεζε θαη ηελ επηκέηξεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

ππνρξεψζεσλ, ηελ απναλαγλψξηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ, ηελ απνκείσζε ηεο αμίαο, θαη ηε 

ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο. Πχκθσλα κε ην ΓΞΣΑ 9, φια ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

επηκεηξψληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο ζπλ, ζηελ πεξίπησζε ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ πνπ δελ είλαη ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ, ζπγθεθξηκέλα θφζηε ζπλαιιαγψλ. Ζ 

κεηαγελέζηεξε επηκέηξεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ γίλεηαη είηε ζην απνζβεζκέλν 

θφζηνο είηε ζηελ εχινγε αμία θαη εμαξηάηαη απφ ην επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο 

ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ζπκβαηηθψλ ηακεηαθψλ 

ξνψλ ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Ρν ΓΞΣΑ 9 απαγνξεχεη επαλαηαμηλνκήζεηο, εθηφο 

απφ ζπάληεο πεξηπηψζεηο πνπ ην επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο αιιάμεη, θαη ζηελ 

πξνθεηκέλε πεξίπησζε ε νηθνλνκηθή νληφηεηα απαηηείηαη λα επαλαηαμηλνκήζεη κειινληηθά ηα επεξεαδφκελα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Πχκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ ΓΞΣΑ 9, φιεο νη επελδχζεηο ζε 

ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο πξέπεη λα επηκεηξψληαη ζε εχινγε αμία. Δληνχηνηο, ε δηνίθεζε έρεη ηελ επηινγή λα 

παξνπζηάδεη ζηα ινηπά ζπλνιηθά έζνδα ηα πξαγκαηνπνηεζέληα θαη κε πξαγκαηνπνηεζέληα θέξδε θαη δεκηέο 

εχινγεο αμίαο ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ πνπ δελ θαηέρνληαη πξνο εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε. Απηφο ν 

πξνζδηνξηζκφο γίλεηαη θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε γηα θάζε έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ κέζν μερσξηζηά θαη 

δελ κπνξεί λα αιιάμεη. Ρα θέξδε θαη νη δεκηέο εχινγεο αμίαο δελ κεηαθέξνληαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ 

εζφδσλ κεηαγελέζηεξα, ελψ ηα έζνδα απφ κεξίζκαηα ζα ζπλερίζνπλ λα αλαγλσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε 

ζπλνιηθψλ εζφδσλ. Ρν ΓΞΣΑ 9 θαηαξγεί ηελ εμαίξεζε ηεο επηκέηξεζεο ζε θφζηνο γηα ηηο κε εηζεγκέλεο 

κεηνρέο θαη ηα παξάγσγα ζε κε εηζεγκέλεο κεηνρέο, αιιά παξέρεη θαζνδήγεζε γηα ην πφηε ην θφζηνο κπνξεί 

λα είλαη αληηπξνζσπεπηηθή εθηίκεζε ηεο εχινγεο αμίαο. Ν Όκηινο βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο 

επίδξαζεο ηνπ ΓΞΣΑ 9 ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο. Ρν ΓΞΣΑ 9 δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί λσξίηεξα 

απφ ηνλ Όκηιν δηφηη δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Κφλν φηαλ πηνζεηεζεί, ν Όκηινο ζα 

απνθαζίζεη εάλ ζα εθαξκφζεη ην ΓΞΣΑ 9 λσξίηεξα απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2015. 
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ΓΞΣA 10 «Δλνπνηεκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο» 

Δθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013. Ζ 

εθαξκνγή λσξίηεξα επηηξέπεηαη. 

Ρνλ Κάην ηνπ 2011 ην ΠΓΙΞ εμέδσζε ην ΓΞΣΑ 10 «Δλνπνηεκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο». Ρν ΓΞΣΑ 10 

ζέηεη ηηο αξρέο γηα ηελ παξνπζίαζε θαη ηελ θαηάξηηζε ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, φηαλ 

κία νληφηεηα ειέγρεη κία ή πεξηζζφηεξεο άιιεο νληφηεηεο. Ρν ΓΞΣΑ 10 αληηθαζηζηά ηηο απαηηήζεηο 

ελνπνίεζεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ΓΙΞ 27 «Δλνπνηεκέλεο θαη Αηνκηθέο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο» θαη 

ζηε Γηεξκελεία 12 «Δλνπνίεζε - νηθνλνκηθέο κνλάδεο εηδηθνχ ζθνπνχ». Ρν ΓΞΣΑ 10 ζηεξίδεηαη ζηηο 

πθηζηάκελεο αξρέο, πξνζδηνξίδνληαο ηελ έλλνηα ηνπ ειέγρνπ σο ηνλ θαζνξηζηηθφ παξάγνληα γηα ην αλ ε 

νηθνλνκηθή νληφηεηα ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζεί ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο κεηξηθήο 

εηαηξείαο. Ρν πξφηππν παξέρεη πξφζζεηεο νδεγίεο γηα λα βνεζήζεη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ειέγρνπ, φπνπ 

απηφ είλαη δχζθνιν λα εθηηκεζεί. Ρν ΓΞΣΑ 10 δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί λσξίηεξα απφ ηνλ Όκηιν δηφηη δελ 

έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Κφλν φηαλ πηνζεηεζεί, ν Όκηινο ζα απνθαζίζεη εάλ ζα 

εθαξκφζεη ην ΓΞΣΑ 10 λσξίηεξα απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013. 

 

 

ΓΞΣΑ 11 «Από θνηλνύ ζπκθσλίεο» 

Δθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013. Ζ 

εθαξκνγή λσξίηεξα επηηξέπεηαη. 

Ρνλ Κάην ηνπ 2011 ην ΠΓΙΞ εμέδσζε ην ΓΞΣΑ 11 «Απφ θνηλνχ ζπκθσλίεο». 

Ρν ΓΞΣΑ 11 αληηθαζηζηά ην ΓΙΞ 31 «Σξεκαηννηθνλνκηθή Ξαξνπζίαζε ησλ Ππκθεξφλησλ ζε Θνηλνπξαμίεο» 

θαη ηε Γηεξκελεία 13 «Απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο νηθνλνκηθέο κνλάδεο - κε λνκηζκαηηθέο ζπλεηζθνξέο απφ 

θνηλνπξαθηνχληεο». Ρν ΓΞΣΑ 11 «Απφ θνηλνχ ζπκθσλίεο» πξνβιέπεη κηα πην ξεαιηζηηθή απεηθφληζε ησλ απφ 

θνηλνχ ζπκθσληψλ κε επίθεληξν ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο ζπκθσλίαο, παξά ηε λνκηθή κνξθή 

ηνπο (φπσο ζπκβαίλεη ζήκεξα). Ρν πξφηππν θαηαξγεί ηηο δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ζηελ αλαθνξά ησλ απφ 

θνηλνχ ζπκθσληψλ κέζσ κηαο εληαίαο κεζφδνπ ινγηζηηθνπνίεζεο (κέζνδνο ηεο θαζαξήο ζέζεο) ησλ 

ζπκκεηνρψλ ζηηο απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο. Ρν ΓΞΣΑ 11 δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί 

λσξίηεξα απφ ηνλ Όκηιν δηφηη δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Κφλν φηαλ πηνζεηεζεί, ν 

Όκηινο ζα απνθαζίζεη εάλ ζα εθαξκφζεη ην ΓΞΣΑ 11 λσξίηεξα απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013. 

 

 

ΓΞΣΑ 12 «Γλσζηνπνηήζεηο ζπκθεξόλησλ ζε άιιεο νληόηεηεο» 

Δθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013. Ζ 

εθαξκνγή λσξίηεξα επηηξέπεηαη. 

Ρνλ Κάην ηνπ 2011 ην ΠΓΙΞ εμέδσζε ην ΓΞΣΑ 12 «Γλσζηνπνηήζεηο ζπκθεξφλησλ ζε άιιεο νληφηεηεο». Ρν 

ΓΞΣΑ 12  είλαη έλα λέν θαη νινθιεξσκέλν πξφηππν γηα ηηο απαηηήζεηο γλσζηνπνίεζεο γηα φιεο ηηο κνξθέο 

ζπκθεξφλησλ ζε άιινπο θνξείο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπγαηξηθψλ, ησλ θνηλνπξαμηψλ, ησλ 

ζπλδεδεκέλσλ εηαηξεηψλ θαη ησλ κε ελνπνηνχκελσλ νληνηήησλ. Ρν ΓΞΣΑ 12 δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί 
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λσξίηεξα απφ ηνλ Όκηιν δηφηη δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Κφλν φηαλ πηνζεηεζεί, ν 

Όκηινο ζα απνθαζίζεη εάλ ζα εθαξκφζεη ην ΓΞΣΑ 12 λσξίηεξα απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013. 

 

ΓΞΣΞ 13 «Δπηκέηξεζε ηεο εύινγεο αμίαο» 

Δθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013. Ζ 

εθαξκνγή λσξίηεξα επηηξέπεηαη. 

Ρνλ Κάην ηνπ 2011 ην ΠΓΙΞ θαη ην Ππκβνχιην Ινγηζηηθψλ Ξξνηχπσλ (FASB) εμέδσζαλ  λέεο 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ επηκέηξεζε ηεο εχινγεο αμίαο θαη ησλ απαηηήζεσλ γλσζηνπνίεζεο γηα ηα 

Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΞΣΑ) θαη ησλ γεληθά απνδεθηψλ ινγηζηηθψλ αξρψλ ησλ 

ΖΞΑ (GAAP). Νη θαηεπζχλζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην ΓΞΣΑ 13 δελ ηξνπνπνηνχλ ην πφηε κηα νληφηεηα 

απαηηείηαη λα εθαξκφδεη ηελ εχινγε αμία αιιά παξέρεη νδεγίεο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν επηκέηξεζεο ηεο. Ρν 

ΓΞΣΑ 13 δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί λσξίηεξα απφ ηνλ Όκηιν δηφηη δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε. Κφλν φηαλ πηνζεηεζεί, ν Όκηινο ζα απνθαζίζεη εάλ ζα εθαξκφζεη ην ΓΞΣΑ 13 λσξίηεξα απφ ηελ 1 

Ηαλνπαξίνπ 2013. 

 

ΓΙΞ 19 (ηξνπνπνίεζε) «Ξαξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο»  

Δθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013. Ζ 

εθαξκνγή λσξίηεξα επηηξέπεηαη. 

Ρνλ Ηνχλην ηνπ 2011 ην ΠΓΙΞ ηξνπνπνίεζε ην ΓΙΞ 19  θαζψο θαηαξγεί ηελ επηινγή πνπ επηηξέπεη ζε κηα 

εηαηξεία λα αλαβάιεη θάπνηα θέξδε θαη δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ζπληαμηνδνηηθά πξνγξάκκαηα 

(πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ) («κέζνδνο πεξηζσξίνπ»). Νη εηαηξείεο πιένλ ζα  αλαθέξνπλ απηέο 

ηηο αιιαγέο φηαλ απηέο ζπκβαίλνπλ. Απηφ ζα ηηο νδεγήζεη ζην λα ζπκπεξηιακβάλνπλ  ηπρφλ έιιεηκκα ή 

πιεφλαζκα ζε έλα ζπληαμηνδνηηθφ πξφγξακκα ζηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο. Δπίζεο, απαηηεί απφ ηηο 

επηρεηξήζεηο λα ζπκπεξηιακβάλνπλ ην θφζηνο ππεξεζίαο θαη ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο ζηα 

απνηειέζκαηα ρξήζεο θαη ηηο επαλαθαηακεηξήζεηο ζηα ινηπά ζπλνιηθά έζνδα. Ν Όκηινο δελ αλακέλεη φηη 

απηή ε ηξνπνπνίεζε ζα έρεη επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο θαζψο δελ έρεη ζπληαμηνδνηηθά 

πξνγξάκκαηα. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

ΓΙΞ 27 (ηξνπνπνίεζε) «Αηνκηθέο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο»  

Δθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013. Ζ 

εθαξκνγή λσξίηεξα επηηξέπεηαη. 

Ρνλ Κάην ηνπ 2011 ην ΠΓΙΞ ζηα πιαίζηα ηεο έθδνζεο ησλ λέσλ πξνηχπσλ ΓΞΣΑ 10 «Δλνπνηεκέλεο 

Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο», ΓΞΣΑ 11 «Απφ θνηλνχ ζπκθσλίεο» θαη ΓΞΣΑ 12 «Γλσζηνπνηήζεηο ζπκθεξφλησλ 

ζε άιιεο νληφηεηεο», ηξνπνπνίεζε ην ΓΙΞ 27 ην νπνίν πιένλ πεξηέρεη ηηο ινγηζηηθέο απαηηήζεηο θαη ηηο 

απαηηήζεηο γλσζηνπνηήζεσλ γηα επελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο, θνηλνπξαμίεο θαη ζπγγελείο επηρεηξήζεηο φηαλ ε 

νηθνλνκηθή νληφηεηα θαηαξηίδεη αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ρν Ξξφηππν απαηηεί ε νηθνλνκηθή 

νληφηεηα πνπ θαηαξηίδεη αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο λα ινγηζηηθνπνηεί ηηο επελδχζεηο ζην θφζηνο ή 

ζχκθσλα κε ην ΓΞΣΑ 9 «Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα». Ρν ΓΙΞ 27 δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί λσξίηεξα απφ 

ηνλ Όκηιν δηφηη δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Κφλν φηαλ πηνζεηεζεί, ν Όκηινο ζα 

απνθαζίζεη εάλ ζα εθαξκφζεη ην ΓΙΞ 27 λσξίηεξα απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013. 
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ΓΙΞ 28 (ηξνπνπνίεζε) «Ππκκεηνρέο ζε Ππγγελείο Δπηρεηξήζεηο θαη Θνηλνπξαμίεο»  

Δθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013. Ζ 

εθαξκνγή λσξίηεξα επηηξέπεηαη. 

Ρνλ Κάην ηνπ 2011 ην ΠΓΙΞ ζηα πιαίζηα ηεο έθδνζεο ησλ λέσλ πξνηχπσλ ΓΞΣΑ 10 «Δλνπνηεκέλεο 

Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο», ΓΞΣΑ 11 «Απφ θνηλνχ ζπκθσλίεο» θαη ΓΞΣΑ 12 «Γλσζηνπνηήζεηο ζπκθεξφλησλ 

ζε άιιεο νληφηεηεο», ηξνπνπνίεζε ην ΓΙΞ 28 ην νπνίν πιένλ πεξηέρεη ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ησλ 

ζπκκεηνρψλ ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο θαη νξίδεη ηηο απαηηήζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ηεο θαζαξήο 

ζέζεο θαηά ηε ινγηζηηθνπνίεζε ησλ επελδχζεσλ ζε ζπγγελείο εηαηξίεο θαη θνηλνπξαμίεο. Ρν ΓΙΞ 28 δελ 

κπνξεί λα εθαξκνζηεί λσξίηεξα απφ ηνλ Όκηιν δηφηη δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Κφλν 

φηαλ πηνζεηεζεί, ν Όκηινο ζα απνθαζίζεη εάλ ζα εθαξκφζεη ην ΓΙΞ 28 λσξίηεξα απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 

2013. 

 

ΓΞΣΑ 1 (Ρξνπνπνίεζε) «Ξξώηε εθαξκνγή ησλ δηεζλώλ πξνηύπσλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

αλαθνξάο» 

Δθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηνπιίνπ 2011. 

Ζ ηξνπνπνίεζε δίλεη νδεγίεο γηα ην πψο κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα ζα πξέπεη λα παξνπζηάζεη ηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΞΣΑ), κεηά απφ κηα πεξίνδν 

θαηά ηελ νπνία ε νληφηεηα δελ ήηαλ ζε ζέζε λα ζπκκνξθσζεί κε ηα ΓΞΣΑ, επεηδή ην λφκηζκα ιεηηνπξγίαο 

ηεο ήηαλ ππνθείκελν ζε ππεξπιεζσξηζκφ. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δελ έρεη επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηνπ Νκίινπ θαζψο ν Όκηινο έρεη ήδε κεηαβεί ζηα ΓΞΣΑ. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δελ έρεη 

πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

ΓΞΣΑ 1 (Ρξνπνπνίεζε) «Ξξώηε εθαξκνγή ησλ δηεζλώλ πξνηύπσλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

αλαθνξάο» 

Δθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013. 

Νη ηξνπνπνηήζεηο αθνξνχλ ηα δάλεηα πνπ έιαβαλ νη νηθνλνκηθέο νληφηεηεο απφ ηηο θπβεξλήζεηο κε επηηφθην 

θάησ απφ απηφ ηεο αγνξάο, θαζψο δίλεη δπλαηφηεηα απαιιαγήο απφ ηελ πιήξε αλαδξνκηθή εθαξκνγή ησλ 

ΓΞΣΑ ζε απηέο πνπ ηα εθαξκφδνπλ γηα πξψηε θνξά. Απηή είλαη ε ίδηα απαιιαγή πνπ δφζεθε ζηηο 

νηθνλνκηθέο νληφηεηεο πνπ ήδε ζπληάζζνπλ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο βάζε ΓΞΣΑ. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δελ 

έρεη επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Νκίινπ θαζψο ν Όκηινο έρεη ήδε κεηαβεί ζηα ΓΞΣΑ. Ζ 

ηξνπνπνίεζε απηή δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 
ΔΓΓΞΣΑ 20 «Γαπάλεο Απνγύκλσζεο ζηελ Ξαξαγσγηθή Φάζε ηνπ Δπηθαλεηαθνύ Νξπρείνπ»  

Δθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013. 

Ζ Γηεξκελεία 20 δηαζαθελίδεη πφηε ε απνγχκλσζε πξέπεη λα νδεγήζεη ζηελ αλαγλψξηζε ελφο πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ θαη πψο απηφ ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ζα πξέπεη λα κεηξεζεί, αξρηθά θαη ζηηο επφκελεο πεξηφδνπο. 

Ζ παξαπάλσ ηξνπνπνίεζε δελ ζα έρεη θακία επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Νκίινπ.  
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3. ΠΖΚΑΛΡΗΘΔΠ ΙΝΓΗΠΡΗΘΔΠ ΑΟΣΔΠ 

 

3.1 Βάζε ελνπνίεζεο 

Νη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πεξηιακβάλνπλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ΗΛΡΟΑΙΝΡ Α.Δ. 

θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο ζην ηέινο θάζε πεξηφδνπ αλαθνξάο. Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ ζπγαηξηθψλ 

θαηαξηίδνληαη γηα ηελ ίδηα πεξίνδν αλαθνξάο φπσο ηεο κεηξηθήο εηαηξίαο, εθαξκφδνληαο ηηο ίδηεο 

ινγηζηηθέο αξρέο.  

Νη ζπγαηξηθέο ελνπνηήζεθαλ πιήξσο απφ ηελ εκεξνκελία φπνπ ν έιεγρνο πεξηήιζε ζηνλ Όκηιν, θαη 

έπαπζαλ λα ελνπνηνχληαη απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ν Όκηινο έπαςε λα έρεη ηνλ έιεγρν. Έγηλαλ 

αλαπξνζαξκνγέο γηα ηελ ελαξκφληζε ηπρφλ δηαθνξεηηθψλ ινγηζηηθψλ αξρψλ φπνπ ππήξραλ. Όια ηα 

ελδνεηαηξηθά ππφινηπα θαη ζπλαιιαγέο, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη κε πξαγκαηνπνηεζέλησλ θεξδψλ, πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηηο ελδνεηαηξηθέο ζπλαιιαγέο, έρνπλ πιήξσο απαιεηθζεί. Κε πξαγκαηνπνηεζείζεο δεκίεο 

απαιείθνληαη εθηφο θαη αλ νη ζρεηηθέο δαπάλεο δελ κπνξνχλ λα αλαθηεζνχλ.  

Κεηαβνιέο ζηα ηδηνθηεζηαθά δηθαηψκαηα ζε κηα ζπγαηξηθή, ηα νπνία δελ έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ 

απψιεηα ειέγρνπ, ινγίδνληαη σο ζπλαιιαγέο ηδίσλ θεθαιαίσλ (δειαδή ζπλαιιαγέο κε ηδηνθηήηεο ππφ ηελ 

ηδηφηεηά ηνπο σο ηδηνθηήηεο). 

Ρν ζχλνιν ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ ινγίδεηαη ζηνπο ηδηνθηήηεο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο θαη ζηηο κε 

ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο, αθφκα θη αλ απηφ έρεη σο απνηέιεζκα νη κε ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο λα 

παξνπζηάδνπλ έιιεηκκα. 

Δάλ ν Όκηινο απνιέζεη ηνλ έιεγρν ζπγαηξηθήο, ηφηε απηφο: 

 παχεη ηελ αλαγλψξηζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ππεξαμίαο) θαη ησλ 

ππνρξεψζεσλ ηεο, 

 παχεη ηελ αλαγλψξηζε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ηπρφλ κεηνςεθηθήο ζπκκεηνρήο ζηελ πξψελ ζπγαηξηθή 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρφλ ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ ησλ ινηπψλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ πνπ ινγίδνληαη 

ζε απηέο), 

 παχεη ηελ αλαγλψξηζε ησλ ζσξεπηηθψλ ζπλαιιαγκαηηθψλ δηαθνξψλ ελνπνίεζεο πνπ έρνπλ 

θαηαρσξεζεί ζηα ίδηα θεθάιαηα, 

  αλαγλσξίδεη ηελ εχινγε αμία ηνπ ηπρφλ αληαιιάγκαηνο πνπ ειήθζε απφ ηε ζπλαιιαγή, 

 αλαγλσξίδεη ηπρφλ επέλδπζε πνπ έρεη δηαθξαηεζεί ζηελ πξψελ ζπγαηξηθή ζηελ εχινγή ηεο αμία 

θαηά ηελ εκεξνκελία απψιεηαο ηνπ ειέγρνπ, 

 αλαθαηαηάζζεη ζηα απνηειέζκαηα, (ή κεηαθέξεη απεπζείαο ζηα θέξδε εηο λένλ, εάλ απηφ απαηηείηαη 

απφ άιια Γ.Ξ.Σ.Α.) ηα πνζά πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί ζηα ινηπά ζπλνιηθά έζνδα, 

 αλαγλσξίδεη ηπρφλ δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ σο θέξδνο ή δεκία ζηα απνηειέζκαηα. 

Όπνπ ν Όκηινο ράλεη ηνλ έιεγρν κίαο ζπγαηξηθήο, νη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

πεξηιακβάλνπλ ηα απνηειέζκαηα γηα ην κέξνο ηεο ρξήζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ν Όκηινο είρε ηνλ 

έιεγρν. 
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3.2 Δλνπνίεζε θαη πεξαμία 

 

α) Θπγαηξηθέο 

Θπγαηξηθέο εηαηξείεο είλαη νη νηθνλνκηθέο νληφηεηεο νη νπνίεο ειέγρνληαη απφ ηνλ Όκηιν. Έιεγρνο είλαη ην 

δηθαίσκα θαηεχζπλζεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ πνιηηηθψλ κηαο νηθνλνκηθήο 

νληφηεηαο, νχησο ψζηε λα ιακβάλνληαη νθέιε απφ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο. Ν έιεγρνο ηεθκαίξεηαη φηη 

ππάξρεη, φηαλ πεξηζζφηεξν απφ ην ήκηζπ ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ κηαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο αλήθεη, 

άκεζα ή έκκεζα κέζσ ζπγαηξηθψλ, ζηνλ Όκηιν. Δπίζεο, έιεγρνο ππάξρεη θαη αλ αθφκα ν Όκηινο θαηέρεη 

ην ήκηζπ ή ιηγφηεξν ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ κηαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο, αιιά ζπληξέρνπλ νη 

πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδεη ην ΓΙΞ 27 παξ.13. Ζ χπαξμε θαη ε επίδξαζε ησλ δπλεηηθψλ δηθαησκάησλ ςήθνπ 

ηα νπνία είλαη άκεζα εμαζθήζηκα ή κεηαηξέςηκα, εμεηάδνληαη πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηεί αλ ν Όκηινο 

έρεη ηνλ έιεγρν. 

Νη ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ελνπνηνχληαη κε ηελ ινγηζηηθή κέζνδν ηεο εμαγνξάο φπσο απηή πξνζδηνξίδεηαη 

απφ ην ΓΞΣΑ 3. Ρν θφζηνο εμαγνξάο ππνινγίδεηαη σο ην άζξνηζκα ηνπ αληαιιάγκαηνο πνπ κεηαβηβάζηεθε 

επηκεηξψκελνπ ζε εχινγε αμία θαηά ηελ εκεξνκελία εμαγνξάο θαη ηνπ πνζνχ ηπρφλ κε ειεγρνπζψλ 

ζπκκεηνρψλ ζηνλ απνθηψκελν. Ρν πνζφ ησλ κε ειεγρνπζψλ ζπκκεηνρψλ επηκεηξάηαη είηε ζηελ εχινγε 

αμία είηε ζην αλαινγηθφ πνζνζηφ ηεο κε ειέγρνπζαο ζπκκεηνρήο, επί ησλ θαζαξψλ αλαγλσξίζηκσλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ απνθηψκελνπ. Έμνδα ζρεηηδφκελα κε ηελ εμαγνξά θαηαρσξνχληαη ζηελ 

θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ. 

Θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο εμαγνξάο, ν Όκηινο θαηαηάζζεη ή πξνζδηνξίδεη ηα αλαγλσξίζηκα απνθηψκελα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ηηο αλαιεθζείζεο ππνρξεψζεηο, κε βάζε ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο, ηηο 

νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, ηηο ιεηηνπξγηθέο ή ινγηζηηθέο πνιηηηθέο θαζψο θαη άιιεο ζρεηηθέο ζπλζήθεο φπσο 

πθίζηαληαη θαηά ηελ εκεξνκελία εμαγνξάο. 

Πε ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ πνπ επηηπγράλεηαη ζηαδηαθά, ν Όκηινο επηκεηξά εθ λένπ ηα ζπκκεηνρηθά 

δηθαηψκαηα πνπ θαηείρε πξνεγνπκέλσο ζηνλ απνθηψκελν ζηελ εχινγε αμία θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο 

απφθηεζεο θαη αλαγλσξίδεη ηπρφλ θέξδνο ή δεκία ζηα απνηειέζκαηα. Πε πξνεγνχκελεο θαιππηφκελεο 

πεξηφδνπο αλαθνξάο, ν Όκηινο κπνξεί λα έρεη αλαγλσξίζεη αιιαγέο ζηελ αμία ζπκκεηνρηθψλ ηνπ 

δηθαησκάησλ ζηνλ απνθηψκελν ζηα ινηπά ζπλνιηθά έζνδα (γηα παξάδεηγκα, επεηδή ε επέλδπζε είρε 

θαηαηαρζεί σο δηαζέζηκε πξνο πψιεζε). Πε απηή ηελ πεξίπησζε, ην πνζφ πνπ αλαγλσξίζηεθε ζηα ινηπά 

ζπλνιηθά έζνδα ζα αλαγλσξίδεηαη ζηελ ίδηα βάζε πνπ ζα απαηηείην εάλ ν Όκηινο είρε δηαζέζεη απεπζείαο 

ηα ζπκκεηνρηθά δηθαηψκαηα πνπ δηαηεξνχζε πξνεγνπκέλσο. 

Ν Όκηινο αλαγλσξίδεη θάζε ελδερφκελν αληάιιαγκα ζηελ εχινγε αμία θαηά ηελ εκεξνκελία εμαγνξάο. 

Κεηαγελέζηεξεο αιιαγέο ζηελ εχινγε αμία ηνπ ελδερφκελνπ αληαιιάγκαηνο ην νπνίν έρεη θαηαηαρζεί σο 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή ππνρξέσζε, αλαγλσξίδεηαη κε βάζε ην ΓΙΞ 39 είηε ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ 

εζφδσλ είηε σο κεηαβνιή ζηα ινηπά ζπλνιηθά έζνδα. Δάλ έρεη θαηαηαρζεί σο κέξνο ησλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ 

δελ ζα επηκεηξάηαη εθ λένπ θαη ν κεηαγελέζηεξνο δηαθαλνληζκφο ζα ινγηζηηθνπνηείηαη ζηελ θαζαξή ζέζε. 

Ζ ππεξαμία θαηά ηελ εμαγνξά επηρείξεζεο απνηηκάηαη αξρηθά ζην θφζηνο, ην νπνίν ζπληζηάηαη ζην 

ππεξβάιινλ κεηαμχ ηνπ θφζηνπο ηεο εμαγνξάο θαη ηεο θαζαξήο εχινγεο αμίαο ησλ απνθηεζέλησλ 

αλαγλσξίζηκσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ αλαιεθζεηζψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ εμαγνξαδφκελνπ. Δάλ 
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ην θφζηνο εμαγνξάο είλαη ρακειφηεξν απφ ηελ εχινγε αμία ησλ θαζαξψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο 

εμαγνξαδφκελεο ζπγαηξηθήο, ε δηαθνξά αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα. 

Ρπρφλ ππεξαμία πνπ πξνθχπηεη θαηά ηελ απφθηεζε κίαο αιινδαπήο ζπγαηξηθήο θαη φιεο νη 

αλαπξνζαξκνγέο ιφγσ ησλ επιφγσλ αμηψλ ζηα θνλδχιηα ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ πνπ 

πξνθχπηνπλ θαηά ηελ απφθηεζε, ζεσξνχληαη σο ελεξγεηηθφ θαη παζεηηθφ ηεο αιινδαπήο ζπγαηξηθήο θαη 

απνηηκψληαη ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ηζνηηκία ζπλαιιάγκαηνο πνπ ηζρχεη θαηά ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ. 

Κεηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε, ε ππεξαμία απνηηκάηαη ζην θφζηνο κείνλ ηπρφλ ζσξεπκέλεο δεκίεο 

απνκείσζεο. Πχκθσλα κε ην ΓΞΣΑ 3 «Ππλελψζεηο Δπηρεηξήζεσλ» ε ππεξαμία δελ απνζβέλεηαη. Ζ 

ππεξαμία επαλεμεηάδεηαη γηα απνκείσζε θάζε ρξφλν ή ζπρλφηεξα αλ πξνθχςνπλ γεγνλφηα ή αιιαγέο ζε 

ζπλζήθεο πνπ δείρλνπλ φηη ε ινγηζηηθή αμία κπνξεί λα έρεη κεησζεί.  

Ζ απνκείσζε θαζνξίδεηαη κε ηελ εθηίκεζε ηεο αλαθηήζηκεο αμίαο ηεο κνλάδαο δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ 

ξνψλ, κε ηελ νπνία ζρεηίδεηαη ε ππεξαμία. Όηαλ ε αλαθηήζηκε αμία ηεο κνλάδαο δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ 

ξνψλ είλαη κηθξφηεξε απφ ηε ινγηζηηθή ηεο αμία, αλαγλσξίδεηαη δεκία απνκείσζεο.  

Όηαλ ε ππεξαμία απνηειεί ζπζηαηηθφ κέξνο κηαο κνλάδαο δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ, θαη κέξνο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο απηήο πσιείηαη, ε ππεξαμία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πσινχκελε δξαζηεξηφηεηα 

πεξηιακβάλεηαη ζην ινγηζηηθφ πνζφ ηεο δξαζηεξηφηεηαο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θέξδνπο ή δεκίαο θαηά 

ηελ πψιεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο.  Ζ ππεξαμία πνπ πσιείηαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε εθηηκάηαη κε βάζε ηηο 

ζρεηηθέο αμίεο ηεο πσιεζείζαο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηελ αλαινγία ηεο κνλάδαο δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ 

ξνψλ πνπ παξέκεηλε. 

Εεκία απνκείσζεο πνπ αλαγλσξίδεηαη γηα ππεξαμία δελ αληηζηξέθεηαη ζε επφκελεο πεξηφδνπο.  

Πηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο Δηαηξίαο νη ζπκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο απνηηκψληαη ζην θφζηνο 

θηήζεο ηνπο κείνλ ηπρφλ δεκίεο απνκείσζεο.  

 

β) Ππγγελείο εηαηξείεο  

Ππγγελείο εηαηξίεο είλαη εηαηξίεο ζηηο νπνίεο ν  Όκηινο αζθεί ζεκαληηθή επηξξνή, σζηφζν δελ είλαη 

ζπγαηξηθέο ή θνηλνπξαμίεο. Νη ζπκκεηνρέο ηνπ Νκίινπ ζε ζπγγελείο εηαηξίεο απεηθνλίδνληαη ζχκθσλα κε 

ηελ κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο.  

Βάζεη ηεο κεζφδνπ απηήο, νη ζπκκεηνρέο ζε ζπγγελείο εηαηξίεο παξνπζηάδνληαη ζηελ θαηάζηαζε 

νηθνλνκηθήο ζέζεο ζην θφζηνο θηήζεσο πιένλ ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ηνπ Νκίινπ ζηηο κεηαβνιέο ηεο 

θαζαξήο ηνπο ζέζεο κεηά ηελ αξρηθή εκεξνκελία θηήζεσο. πεξαμία πνπ ζρεηίδεηαη κε κία ζπλδεδεκέλε 

επηρείξεζε πεξηιακβάλεηαη ζηε ινγηζηηθή αμία ηεο επέλδπζεο θαη δελ απνζβέλεηαη νχηε ειέγρεηαη 

μερσξηζηά γηα απνκείσζε.  

Ρα θέξδε ή νη δεκηέο ησλ ζπγγελψλ εηαηξεηψλ κεηά ηελ εκεξνκελία εμαγνξάο πνπ αλαινγνχλ ζηνλ Όκηιν 

αλαγλσξίδνληαη ζηελ ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ θαη αθνξνχλ απνηειέζκαηα κεηά θφξσλ 

θαη δηθαησκάησλ κεηνςεθίαο ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ ησλ ζπγγελψλ. Δπίζεο, ε ζπκκεηνρή ηνπ Νκίινπ 

ζηηο κεηαβνιέο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ησλ ζπγγελψλ εηαηξεηψλ αλαγλσξίδεηαη απεπζείαο ζηελ ελνπνηεκέλε 

θαηάζηαζε κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ. Ρα κε πξαγκαηνπνηεζέληα θέξδε ή δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

ζπλαιιαγέο ηνπ Νκίινπ θαη ησλ ζπγγελψλ εηαηξεηψλ απαιείθνληαη θαηά ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ 

Νκίινπ ζε απηέο.  
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Αλ κηα ζπγγελήο επηρείξεζε ρξεζηκνπνηεί ινγηζηηθέο πνιηηηθέο πνπ δηαθέξνπλ απφ εθείλεο ηνπ Νκίινπ γηα 

φκνηεο ζπλαιιαγέο θαη γεγνλφηα ζε φκνηεο ζπλζήθεο, γίλνληαη θαηάιιειεο πξνζαξκνγέο ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηεο ζπγγελνχο, γηα λα εθαξκνζηεί ε κέζνδνο ηεο θαζαξήο ζέζεο. 

Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ ζπγγελψλ θαηαξηίδνληαη γηα ηελ ίδηα πεξίνδν αλαθνξάο φπσο ηεο 

κεηξηθήο εηαηξίαο. 

Αλ ην κεξίδην ηνπ Νκίινπ ζηηο δεκίεο κηαο ζπγγελνχο είλαη ίζν ή ππεξβαίλεη ηε ινγηζηηθή αμία ηεο 

επέλδπζεο, ν Όκηινο παχεη λα αλαγλσξίδεη ην κεξίδηφ ηνπ απφ ηηο πεξαηηέξσ δεκίεο, εθηφο αλ έρεη 

επηβαξπλζεί κε λνκηθέο ή ηεθκαηξφκελεο δεζκεχζεηο ή έρεη πξνβεί ζε πιεξσκέο γηα ινγαξηαζκφ ηεο 

ζπγγελνχο επηρείξεζεο. 

Κεηά ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ηεο θαζαξήο ζέζεο, ν Όκηινο εθαξκφδεη ηηο απαηηήζεηο ησλ ζρεηηθψλ 

ΓΣΞΑ ψζηε λα πξνζδηνξίζεη αλ πξέπεη λα αλαγλσξίζεη νπνηαδήπνηε επηπιένλ δεκία απνκείσζεο 

αλαθνξηθά κε ηελ θαζαξή επέλδπζε ηνπ ζηε ζπγγελή εηαηξία. Ν Όκηινο πξαγκαηνπνηεί έιεγρν 

απνκείσζεο ζηε ιήμε θάζε πεξηφδνπ ζπγθξίλνληαο ην αλαθηήζηκν πνζφ ηεο επέλδπζεο ζηε ζπγγελή 

εηαηξεία κε ηε ινγηζηηθή αμία ηεο θαη θαηαρσξψληαο ηελ δηαθνξά ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ ηεο 

πεξηφδνπ.  

Ν Όκηινο παχεη λα εθαξκφδεη ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ζα δε ζα αζθεί 

πιένλ νπζηψδε επηξξνή ζε κία ζπγγελή εηαηξεία θαη αληηκεησπίδεη ινγηζηηθά ηελ επέλδπζε ζχκθσλα κε ην 

ΓΙΞ 39 επηκεηξψληαο ηελ επέλδπζε ζε εχινγε αμία. Όπνηα δηαθνξά κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο θαη ηεο 

εχινγεο αμίαο ηεο επέλδπζεο ζηελ ζπγγελή εηαηξεία θαηαρσξείηαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ ηεο 

ρξήζεο. 

Νη ζπκκεηνρέο ζε ζπγγελείο εηαηξίεο ζηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο Δηαηξίαο απνηηκψληαη ζην 

θφζηνο θηήζεο κείνλ ηπρφλ ζσξεπκέλεο δεκίεο απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπο.  

 

γ) Θνηλνπξαμίεο  

Θνηλνπξαμία είλαη έλαο ζπκβαηηθφο δηαθαλνληζκφο, κε ηνλ νπνίν δχν ή πεξηζζφηεξα κέξε αλαιακβάλνπλ 

κηα νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ ππφθεηηαη ζε απφ θνηλνχ έιεγρν. Ν  Όκηινο ελνπνηεί ηηο θνηλνπξαμίεο 

εθαξκφδνληαο ηελ κέζνδν αλαινγηθήο ελνπνίεζεο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην κεξίδην ηνπ Νκίινπ ζε θάζε 

έλα απφ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ηηο ππνρξεψζεηο, ηα έζνδα θαη ηηο δαπάλεο ηεο θνηλνπξαμίαο, ελνπνηείηαη 

«γξακκή πξνο γξακκή» κε φκνηα ζηνηρεία ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Νκίινπ. 

Αλ κηα θνηλνπξαμία ρξεζηκνπνηεί ινγηζηηθέο πνιηηηθέο πνπ δηαθέξνπλ απφ εθείλεο ηνπ Νκίινπ γηα φκνηεο 

ζπλαιιαγέο θαη γεγνλφηα ζε φκνηεο ζπλζήθεο, γίλνληαη θαηάιιειεο πξνζαξκνγέο ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηεο θνηλνπξαμίαο, γηα λα εθαξκνζηεί ε κέζνδνο ηεο αλαινγηθήο ελνπνίεζεο. 

Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ θνηλνπξαμηψλ θαηαξηίδνληαη γηα ηελ ίδηα πεξίνδν αλαθνξάο φπσο ηεο 

κεηξηθήο εηαηξίαο. 

Όια ηα ελδνεηαηξηθά ππφινηπα θαη ζπλαιιαγέο, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη κε πξαγκαηνπνηεζέλησλ θεξδψλ, 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο ζπλαιιαγέο ηνπ Νκίινπ κε ηηο θνηλνπξαμίεο, απαιείθνληαη πιήξσο.  

Ν Όκηινο παχεη λα εθαξκφδεη ηε κέζνδν ηεο αλαινγηθήο ελνπνίεζεο απφ ηελ εκεξνκελία πνπ δε ζα αζθεί 

πιένλ απφ θνηλνχ ηνλ έιεγρν ζε κία θνηλνπξαμία, ε νπνία δελ ζα κεηαηξαπεί ζε ζπγαηξηθή ή ζπγγελή 

εηαηξεία, επηκεηξψληαο ηελ επέλδπζε ζε εχινγε αμία. Όπνηα δηαθνξά κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ηεο 

πξψελ θνηλνπξαμίαο θαη ηεο εχινγεο αμίαο ηεο επέλδπζεο ζε απηή θαηαρσξείηαη ζηελ θαηάζηαζε 
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ζπλνιηθψλ εζφδσλ ηεο ρξήζεο. Αλ ε θνηλνπξαμία κεηαηξαπεί ζε ζπγγελή ή ζπγαηξηθή ζα αληηκεησπίδεηαη 

ινγηζηηθά κε βάζε ην ΓΙΞ 28 & ΓΙΞ 27 αληίζηνηρα. 

Νη ζπκκεηνρέο ζε θνηλνπξαμίεο ζηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο Δηαηξίαο απνηηκψληαη ζην θφζηνο 

θηήζεο κείνλ ηπρφλ ζσξεπκέλεο δεκίεο απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπο. 

 

 

3.3 Κεηαηξνπή μέλνπ λνκίζκαηνο  

Ρν ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα θαη ην λφκηζκα παξνπζίαζεο ηεο ΗΛΡΟΑΙΝΡ θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο πνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλεο ζηελ Διιάδα είλαη ην επξψ (€).  

 

α) Ππλαιιαγέο θαη ππφινηπα 

Νη ζπλαιιαγέο ζε μέλα λνκίζκαηα αξρηθά θαηαρσξνχληαη κε βάζε ηελ ηζνηηκία ηνπ ιεηηνπξγηθνχ 

λνκίζκαηνο πνπ ηζρχεη ηελ εκεξνκελία ηεο ζπλαιιαγήο.  

 

Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ εθπεθξαζκέλα ζε μέλα λνκίζκαηα 

κεηαηξέπνληαη ζην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα κε ηελ ηζνηηκία πνπ ηζρχεη θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ.  

Όιεο νη πξνθχπηνπζεο δηαθνξέο κεηαθέξνληαη ζηελ ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ ηεο 

ρξήζεο, εθηφο απφ απηέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ρξεκαηνδνηήζεηο εθπεθξαζκέλεο ζε μέλν λφκηζκα πνπ 

παξέρνπλ αληηζηάζκηζε ζε ζπκκεηνρή ζε αιινδαπή νληφηεηα. Απηέο κεηαθέξνληαη απεπζείαο ζηα Ινηπά 

Ππλνιηθά Έζνδα έσο ηελ εκεξνκελία πψιεζεο ηεο ζπκκεηνρήο, νπφηε θαη ζα αλαγλσξηζζνχλ ζηελ 

ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ ηεο ρξήζεο. Νη θνξνινγηθέο επηπηψζεηο επί ησλ 

ζπλαιιαγκαηηθψλ δηαθνξψλ απηψλ ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ απεηθνλίδνληαη θαη απηέο ζηα Ινηπά Ππλνιηθά 

Έζνδα.  

 

Κε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκεκέλα ζε ηζηνξηθφ θφζηνο θαη εθπεθξαζκέλα ζε μέλν 

λφκηζκα, κεηαηξέπνληαη ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ηζνηηκία ησλ μέλσλ λνκηζκάησλ πνπ ίζρπαλ ηελ εκεξνκελία 

ηεο αξρηθήο ηνπο θαηαρψξεζεο. Κε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκεκέλα ζε εχινγεο 

αμίεο θαη εθπεθξαζκέλα ζε μέλν λφκηζκα, κεηαηξέπνληαη ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ηζνηηκία ησλ μέλσλ 

λνκηζκάησλ πνπ ίζρπαλ ηελ εκεξνκελία απνηίκεζήο ηνπο ζε εχινγεο αμίεο.   

 

β) Δηαηξείεο Νκίινπ 

Ρν ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα ησλ ζπγαηξηθψλ εμσηεξηθνχ είλαη ην λφκηζκα ηεο ρψξαο ζηελ νπνία ε θάζε 

ζπγαηξηθή είλαη εγθαηεζηεκέλε θαη δξαζηεξηνπνηείηαη. Θαηά ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ, ην ελεξγεηηθφ 

θαη παζεηηθφ απηψλ ησλ ζπγαηξηθψλ ηνπ εμσηεξηθνχ κεηαηξέπνληαη ζην λφκηζκα παξνπζίαζεο ηεο 

ΗΛΡΟΑΙΝΡ Α.Δ. κε ηελ ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία πνπ ηζρχεη ηελ εκεξνκελία απηή, θαη νη θαηαζηάζεηο 

ζπλνιηθψλ εζφδσλ κεηαηξέπνληαη κε ηνλ κέζν ζηαζκηθφ φξν ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ρξήζεο. Νη πξνθχπηνπζεο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο κεηαθέξνληαη απεπζείαο ζε ηδηαίηεξν 

θνλδχιη ζηα Ινηπά Ππλνιηθά Έζνδα. Θαηά ηελ πψιεζε κίαο ζπγαηξηθήο εμσηεξηθνχ ην ζσξεπκέλν 

αλαβαιιφκελν πνζφ πνπ θαηαρσξήζεθε ζηα Ινηπά Ππλνιηθά Έζνδα γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε νληφηεηα, ζα 

κεηαθεξζεί ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ ηεο ρξήζεο.  
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3.4 Δλζώκαηα Ξάγηα Πηνηρεία 

Ρα ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία απνηηκψληαη ζην ηζηνξηθφ θφζηνο κείνλ ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη ηπρφλ 

απνκεηψζεηο αμίαο. Ρν θφζηνο πεξηιακβάλεη ηελ αλαθηήζηκε αμία ησλ ελζσκάησλ παγίσλ θαη ην θφζηνο 

δαλεηζκνχ γηα πάγηα κε καθξνρξφληα πεξίνδν θαηαζθεπήο φηαλ πιεξνχληαη ηα ζρεηηθά θξηηήξηα 

αλαγλψξηζεο.  

Νη απνζβέζεηο ππνινγίδνληαη κε βάζε ηελ ζηαζεξή κέζνδν θαη ηελ σθέιηκε δσή ηνπ παγίνπ σο 

αθνινχζσο:  

 Θηίξηα (ηδηφθηεηα) 20 έσο 30 έηε 

 Δγθαηαζηάζεηο θηηξίσλ ζε αθίλεηα ηξίησλ ζηε δηάξθεηα ηεο ζπκβάζεσο κηζζψζεσο θαη 

φρη ιηγφηεξν απφ 5% εηεζίσο 

 Δγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκφο 5 έσο 15 έηε 

 Ζιεθηξνληθνί πνινγηζηέο 20% έσο 30% εηεζίσο 

 Ίδηα κεηαθνξηθά κέζα- επηβαηεγά 7 έηε ή 15% εηεζίσο 

 Ίδηα κεηαθνξηθά κέζα- θνξηεγά θιπ 5 έηε ή 20% εηεζίσο 

 

Έλα ελζψκαην πάγην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν δηαγξάθεηαη είηε θαηά ηελ πψιεζε είηε φηαλ δελ αλακέλεηαη λα 

πξνθχςνπλ νηθνλνκηθά νθέιε απφ ηε ζπλερηδφκελε ρξήζε ηνπ. Θάζε θέξδνο ή δεκία πνπ πξνέξρεηαη απφ 

ηελ δηαγξαθή ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ (πνπ ππνινγίδεηαη σο ε δηαθνξά αλάκεζα ζηα θαζαξά έζνδα 

θαη ηε ινγηζηηθή αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ) πεξηιακβάλεηαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ ηεο 

ρξήζεο πνπ έγηλε ε δηαγξαθή.  

Ζ ππνιεηκκαηηθή αμία ησλ παγίσλ θαη ε σθέιηκε δσή ηνπο επαλαμηνινγνχληαη ζην ηέινο θάζε ρξήζεο θαη 

αλαπξνζαξκφδνληαη κειινληηθά φηαλ θξίλεηαη ζθφπηκν.  

Πηελ πεξίπησζε εθκίζζσζεο κε ιεηηνπξγηθή κίζζσζε εμνπιηζκνχ θαη ινγηζκηθνχ ηα πάγηα απηά 

απεηθνλίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο ηνπ Νκίινπ ζην θφζηνο θηήζεο ηνπο θαη απνζβέλνληαη 

ηζφπνζα ζηε κηθξφηεξε πεξίνδν κεηαμχ ηεο σθέιηκεο δσήο θαη ηεο δηάξθεηαο ησλ ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ, 

ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηελ ππνιεηκκαηηθή αμία ηνπο ζηελ ιήμε ησλ ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ ζε ζρέζε κε ην 

θφζηνο πεξηζπιινγήο ηνπο. Πε πεξηπηψζεηο φπνπ αλαλεψλνληαη νη ζρεηηθέο ζπκβάζεηο ε ππνιεηπφκελε 

αμία ησλ παγίσλ απνζβέλεηαη ζηε δηάξθεηα ηεο αλαλεσκέλεο ζχκβαζεο.  

Νη ινγηζηηθέο αμίεο ησλ ελζψκαησλ πάγησλ ζηνηρείσλ επαλεθηηκψληαη γηα ελδερφκελε αλάγθε 

απνκείσζεο, φηαλ γεγνλφηα ή ζπλζήθεο δείρλνπλ φηη ε αλαθεξφκελε αμία ηνπο κπνξεί λα κελ αλαθηεζεί. 

Πε ηέηνηα πεξίπησζε θαη φηαλ νη ινγηζηηθέο αμίεο ππεξβαίλνπλ ηελ εθηηκψκελε αλαθηήζηκε αμία, ηα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή κνλάδεο δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ απνηηκψληαη ζηελ εθηηκψκελε αλαθηήζηκε 

αμία. Αλαθηήζηκε αμία είλαη ην κεγαιχηεξν πνζφ κεηαμχ ηεο εχινγεο αμίαο κείνλ έμνδα πψιεζεο θαη αμίαο 

ρξήζεσο. Θαηά ηελ εθηίκεζε ηεο αμίαο ρξήζεσο, νη εθηηκψκελεο κειινληηθέο ηακεηαθέο ξνέο 

πξνεμνθινχληαη ζηελ παξνχζα αμία ηνπο, θάλνληαο ρξήζε ελφο (κεηά απφ θφξν) πξνεμνθιεηηθνχ 

επηηνθίνπ ην νπνίν αληαλαθιά ηξέρνπζεο αμηνινγήζεηο ηεο αμίαο ηνπ ρξήκαηνο ζην ρξφλν θαη ηνπο 

ζπγθεθξηκέλνπο θηλδχλνπο ησλ πεξηνπζηαθψλ απηψλ ζηνηρείσλ. Γηα έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν πνπ δελ 

δεκηνπξγεί ζεκαληηθέο αλεμάξηεηεο ηακεηαθέο εηζξνέο, ε αλαθηήζηκε αμία θαζνξίδεηαη γηα ηε κνλάδα 

δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ ζηελ νπνία αλήθεη ην πεξηνπζηαθφ απηφ ζηνηρείν. Νη δεκίεο απνκείσζεο 

αλαγλσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ. 
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3.5 Θόζηνο δαλεηζκνύ 

Απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2009, ηα θφζηε δαλεηζκνχ πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ αγνξά, θαηαζθεπή ή ηελ 

παξαγσγή ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, ην νπνίν ρξεηάδεηαη κηα ζεκαληηθή πεξίνδν ψζηε λα θαηαζηεί 

δηαζέζηκν πξνο ρξήζε ή πψιεζε, θεθαιαηνπνηνχληαη σο κέξνο ηνπ θφζηνπο θηήζεο ησλ ζρεηηθψλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Όια ηα ππφινηπα θφζηε δαλεηζκνχ αλαγλσξίδνληαη σο έμνδα ηεο ρξήζεο θαηά 

ηελ νπνία πξαγκαηνπνηνχληαη. Ρν θφζηνο δαλεηζκνχ ζπκπεξηιακβάλεη ρξεσζηηθνχο ηφθνπο θαη άιια έμνδα 

ηα νπνία πξαγκαηνπνηεί ν Όκηινο ζε ζρέζε κε ηα δαλεηζζέληα θεθάιαηα. 

  

 

3.6 Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

Ρα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνθηήζεθαλ κεκνλσκέλα θεθαιαηνπνηνχληαη ζην θφζηνο, ελψ απηά 

πνπ απνθηήζεθαλ κέζσ ζπλελψζεσλ επηρεηξήζεσλ θεθαιαηνπνηνχληαη ζε εχινγεο αμίεο θαηά ηελ 

εκεξνκελία ηεο εμαγνξάο. Κεηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε ηα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκψληαη ζην 

θφζηνο κείνλ ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη ηπρφλ απνκεηψζεηο αμίαο. Νη σθέιηκεο δσέο απηψλ ησλ άπισλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ εθηηκάηαη αλ είλαη νξηζκέλεο ή αφξηζηεο. Ρα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε 

νξηζκέλε σθέιηκε δσή απνζβέλνληαη σο αθνινχζσο: 

 Ξιαηθφξκεο Ινγηζκηθνχ 

 Ιεηηνπξγηθφ Ινγηζκηθφ Θεληξηθνχ Ππζηήκαηνο 

 Γηθηπαθφ Ινγηζκηθφ Θεληξηθνχ Ππζηήκαηνο 

 Άδεηεο 

 Γηθαηψκαηα 

ζηε κέγηζηε δηάξθεηα ησλ 

ζπκβάζεσλ 

   Ινηπφ Ινγηζκηθφ 3 έσο 5 έηε 

Ινγηζκηθά πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ εθαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ ζπκβάζεσλ, απνζβέλνληαη ζηνλ 

αλακελφκελν ρξφλν δσήο ηνπο. Πηε δηάξθεηα ηεο παξνχζαο πεξηφδνπ πηνζεηήζεθε ε εθαξκνγή λένπ 

επηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ εθκεηαιιεχζεσο ησλ ινγηζκηθψλ απηψλ βάζεη ηνπ νπνίνπ αλαζεσξήζεθε – 

επεθηάζεθε ε αλακελφκελε σθέιηκε δσή ηνπο.  

Νη απνζβέζεηο ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κε νξηζκέλε σθέιηκε δσή, θαηαρσξνχληαη ζαλ 

δαπάλεο ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ κεξηζκέλεο ζηα θέληξα θφζηνπο πνπ αληηζηνηρνχλ. Άπια 

πάγηα  κε αφξηζηε δηάξθεηα δσήο  δελ απνζβέλνληαη, αιιά ειέγρνληαη γηα ηπρφλ απνκείσζε εηεζίσο είηε 

κεκνλσκέλα είηε ζε επίπεδν κνλάδαο δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ. 

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, πιελ ησλ εμφδσλ αλάπηπμεο, πνπ δεκηνπξγνχληαη ελδνγελψο ζηελ 

επηρείξεζε, δελ θεθαιαηνπνηνχληαη θαη νη δαπάλεο πεξηιακβάλνληαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ 

ηεο ρξήζεο κέζα ζηελ νπνία δεκηνπξγήζεθαλ.  

Ρα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αμηνινγνχληαη θάζε ρξφλν γηα απνκείσζε είηε κεκνλσκέλα είηε ζε επίπεδν 

κνλάδαο δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ.  Νη σθέιηκεο δσέο επίζεο αμηνινγνχληαη ζε εηήζηα βάζε θαη νη 

ηπρφλ δηνξζψζεηο δελ έρνπλ αλαδξνκηθή εθαξκνγή.  

Θάζε θέξδνο ή δεκία πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ δηαγξαθή άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ (πνπ ππνινγίδεηαη 

σο ε δηαθνξά αλάκεζα ζηα θαζαξά έζνδα θαη ηε ινγηζηηθή αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ) 

πεξηιακβάλεηαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ ηεο ρξήζεο πνπ έγηλε ε δηαγξαθή.  
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Γαπάλεο Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο 

Νη δαπάλεο έξεπλαο εμνδνπνηνχληαη φηαλ δεκηνπξγνχληαη. Νη δαπάλεο αλάπηπμεο πνπ δεκηνπξγνχληαη 

θεθαιαηνπνηνχληαη αλά έξγν φηαλ θαη κφλνλ φηαλ, ν Όκηινο κπνξεί λα απνδείμεη φια ηα αθφινπζα:  

(α) ηελ ηερληθή δπλαηφηεηα νινθιήξσζεο ηνπ άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, νχησο ψζηε λα είλαη 

δηαζέζηκν πξνο ρξήζε ή πψιεζε,  

(β) ηελ πξφζεζή ηνπ λα νινθιεξψζεη ην άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ή λα πσιήζεη 

απηφ, 

(γ) ηελ ηθαλφηεηα ηνπ λα ρξεζηκνπνηήζεη ή λα πσιήζεη ην άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, 

(δ) πσο ην άυιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ζα δεκηνπξγήζεη πηζαλά κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε, 

(ε) ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ θαηάιιεισλ ηερληθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη άιισλ πφξσλ γηα λα νινθιεξψζεη ηελ 

αλάπηπμε θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ή πσιήζεη ην άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, 

(ζη) ηελ ηθαλφηεηα ηνπ λα απνηηκά αμηφπηζηα ηηο απνδνηέεο δαπάλεο ζην άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο αλαπηχμεψο ηνπ.  

Κεηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε ησλ δαπαλψλ αλάπηπμεο, εθαξκφδεηαη ην κνληέιν θφζηνπο πνπ απαηηεί ην 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν λα απνηηκάηαη ζην θφζηνο κείνλ φπνηα ζσξεπκέλε απφζβεζε θαη ζσξεπκέλεο δεκίεο 

απνκείσζεο. Ζ απφζβεζε ησλ θεθαιαηνπνηεζέλησλ εμφδσλ αλάπηπμεο μεθηλά φηαλ ε θάζε αλάπηπμεο 

νινθιεξσζεί θαη ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν είλαη δηαζέζηκν πξνο ρξήζε. Θάζε δαπάλε πνπ θεθαιαηνπνηείηαη 

απνζβέλεηαη κέζα ζηελ πεξίνδν ησλ αλακελφκελσλ κειινληηθψλ πσιήζεσλ ηνπ ζρεηηθνχ έξγνπ.  

Ζ ινγηζηηθή αμία ησλ δαπαλψλ αλάπηπμεο αμηνινγείηαη γηα ηπρφλ απνκείσζε θάζε ρξφλν πνπ ην 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν δελ ρξεζηκνπνηείηαη, ή ζπρλφηεξα φηαλ πξνθχςεη έλδεημε  απνκείσζεο θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο ρξήζεο πνπ λα θαηαδεηθλχεη φηη ε ινγηζηηθή αμία ππάξρεη πεξίπησζε λα κελ αλαθηεζεί.  

3.7 Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία 

 

i) Σξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

Ρα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ εκπίπηνπλ θαη ξπζκίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΓΙΞ 39, 

ηαμηλνκνχληαη αλάινγα κε ηελ θχζε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο ζε κία απφ ηηο ηέζζεξηο παξαθάησ 

θαηεγνξίεο:  

• Σξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζε εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ,  

• Απαηηήζεηο θαη δάλεηα,  

• Σξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαθξαηνχκελα έσο ηε ιήμε ηνπο, θαη  

• Γηαζέζηκα πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία.  

Όιεο νη επελδχζεηο απνηηκψληαη αξρηθά ζην θφζηνο, ην νπνίν είλαη ε εχινγε αμία ηνπ αληαιιάγκαηνο πνπ 

δφζεθε, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δαπαλψλ απφθηεζεο ησλ επελδχζεσλ, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο. 

Ζ κεηέπεηηα επηκέηξεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ εμαξηάηαη απφ ηελ ηαμηλφκεζή ηνπο ζηηο 

παξαθάησ θαηεγνξίεο: 

 
Σξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζε εύινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ: 

Αθνξνχλ ην εκπνξηθφ ραξηνθπιάθην θαη πεξηιακβάλνπλ επελδχζεηο πνπ απνθηήζεθαλ κε ζθνπφ ηελ 

ξεπζηνπνίεζή ηνπο ζην άκεζν κέιινλ. Δπίζεο, ζπκπεξηιακβάλνπλ παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά 

πξνηφληα εθηφο απφ απηά πνπ πξνζδηνξίδνληαη σο κέζα αληηζηάζκηζεο. Θέξδε ή δεκίεο απφ ηελ επηκέηξεζε 
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ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ θαηαρσξνχληαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ σο ρξεκαηννηθνλνκηθά 

έζνδα ή έμνδα αληίζηνηρα.  

 

Απαηηήζεηο θαη δάλεηα:  

Αθνξνχλ κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε ζηαζεξέο ή πξνζδηνξηζηέεο θαηαβνιέο 

πνπ δελ έρνπλ ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκή ζε ελεξγφ αγνξά. Κεηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε, επηκεηξψληαη ζην 

απνζβεζκέλν θφζηνο κε βάζε ηελ κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ, κείνλ ηπρφλ απνκεηψζεηο ηεο αμίαο 

ηνπο. Ρν απνζβεζκέλν θφζηνο ππνινγίδεηαη, ιακβάλνληαο ππφςε θάζε θφζηνο έθδνζεο θαη ηπρφλ ππέξ ην 

άξηην ή έθπησζε θαηά ηελ αγνξά, ζε φιε ηελ πεξίνδν κέρξη ηε ιήμε. Θέξδε ή δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

δηαγξαθέο θαη απνκεηψζεηο θαηαρσξνχληαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ ηεο ρξήζεσο σο 

ρξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα ή έμνδα, θαζψο επίζεο θαη ην έζνδν πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ κέζσ ηεο 

δηαδηθαζίαο απφζβεζεο. 

  
Σξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαθξαηνύκελα έσο ηε ιήμε: 

Αθνξνχλ κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε θαζνξηζκέλεο ή πξνζδηνξηζηέεο 

πιεξσκέο θαη θαζνξηζκέλε ιήμε ηα νπνία ν Όκηινο έρεη ηελ πξφζεζε θαη ηε δπλαηφηεηα λα δηαθξαηήζεη 

κέρξη ηε ιήμε. Σξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα νπνία θξαηνχληαη γηα αφξηζην ή κε 

πξνθαζνξηζκέλν δηάζηεκα δελ κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζηελ θαηεγνξία απηή. Ρα δηαθξαηνχκελα σο ηελ 

ιήμε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκψληαη, κεηά ηελ αξρηθή θαηαρψξεζε, ζην 

απνζβεζκέλν θφζηνο κε βάζε ηελ κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Θέξδε ή δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ δηαγξαθέο θαη απνκεηψζεηο θαηαρσξνχληαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ ηεο ρξήζεσο σο 

ρξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα ή έμνδα, θαζψο επίζεο θαη ην έζνδν πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ κέζσ ηεο 

δηαδηθαζίαο απφζβεζεο. 

 
Γηαζέζηκα πξνο πώιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία: 

 Ρα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ δελ κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζε θακία απφ ηηο 

αλσηέξσ θαηεγνξίεο ραξαθηεξίδνληαη θαη ηαμηλνκνχληαη ζαλ δηαζέζηκα πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Ρα δηαζέζηκα πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πεξηιακβάλνπλ 

επελδχζεηο ζε ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο (equity instruments) θαη επελδχζεηο ζε ρξεσζηηθνχο ηίηινπο (debt 

instruments). Νη ζπκκεηνρηθνί ηίηινη (equity instruments) πνπ θαηαηάζζνληαη σο δηαζέζηκα πξνο πψιεζε 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία είλαη εθείλα πνπ δελ θαηαηάζζνληαη νχηε σο εκπνξηθφ ραξηνθπιάθην νχηε σο 

ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζε εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ. Σξεσζηηθνί ηίηινη (debt 

instruments) ζε απηή ηελ θαηεγνξία είλαη εθείλνη πνπ απνθηήζεθαλ κε ζθνπφ ηελ δηαθξάηεζε ηνπο γηα 

αφξηζην ρξφλν θαη κπνξεί λα πσιεζνχλ γηα ιφγνπο ξεπζηφηεηαο ή ιφγσ αιιαγήο ησλ ζπλζεθψλ ηεο 

αγνξάο. 

Κεηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε, ηα δηαζέζηκα πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

επηκεηξψληαη ζηελ εχινγε αμία θαη ηα πξνθχπηνληα κε πξαγκαηνπνηεζέληα θέξδε θαη δεκίεο 

θαηαρσξνχληαη σο ινηπά ζπλνιηθά έζνδα ζην απνζεκαηηθφ δηαζεζίκσλ πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Θαηά ηελ πψιεζε, δηαγξαθή ή ηελ απνκείσζε ηεο επέλδπζεο, ηα ζσξεπκέλα 

θέξδε ή δεκίεο κεηαθέξνληαη απφ ην ζρεηηθφ απνζεκαηηθφ ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ ηεο 

ρξήζεο. 
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Γηαγξαθή ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ  

Ν Όκηινο παχεη λα αλαγλσξίδεη έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν φηαλ θαη κφλνλ φηαλ: 

 εθπλεχζνπλ ηα ζπκβαηηθά δηθαηψκαηα επί ησλ ηακηαθψλ ξνψλ ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ ή 

 κεηαβηβάζεη ηα ζπκβαηηθά δηθαηψκαηα επί ησλ ηακηαθψλ ξνψλ ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ ή δηαηεξεί ηα ζπκβαηηθά δηθαηψκαηα επί ησλ ηακηαθψλ ξνψλ ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, αιιά αλαιακβάλεη ζπκβαηηθή δέζκεπζε λα θαηαβάιιεη ηηο ηακηαθέο ξνέο ζε 

έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο παξαιήπηεο ή κεηαβηβάζεη νπζηαζηηθά φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαη ηα νθέιε ηεο 

θπξηφηεηαο ηνπ ζηνηρείνπ ή  δελ έρεη νχηε κεηαβηβάζεη νχηε δηαηεξήζεη νπζηαζηηθά φινπο ηνπο 

θηλδχλνπο θαη ηα νθέιε ηεο θπξηφηεηαο ηνπ ζηνηρείνπ αιιά δελ έρεη δηαηεξήζεη ηνλ έιεγρν. 

 
Όηαλ ν Όκηινο έρεη κεηαβηβάζεη ηα δηθαηψκαηα εηζξνήο ηακεηαθψλ πφξσλ απφ ην ζπγθεθξηκέλν ζηνηρείν 

ελεξγεηηθνχ ή έρεη αλαιάβεη ζπκβαηηθή δέζκεπζε λα θαηαβάιιεη ηηο ηακηαθέο ξνέο ζε έλαλ ή 

πεξηζζφηεξνπο παξαιήπηεο αιιά παξάιιεια δελ έρεη κεηαβηβάζεη νχηε δηαηεξήζεη νπζηαζηηθά φινπο ηνπο 

θηλδχλνπο θαη ηα νθέιε ή κεηαβηβάζεη ηνλ έιεγρν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζηνηρείνπ, ηφηε ζπλερίδεη λα 

αλαγλσξίδεη ην κεηαβηβαδφκελν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν θαηά ηελ έθηαζε ηεο ζπλερηδφκελεο αλάκεημήο ηνπ. 

Όηαλ ε ζπλερηδφκελε αλάκεημε ηνπ Νκίινπ ιακβάλεη ηε κνξθή ηεο εγγχεζεο ηνπ κεηαβηβαδφκελνπ 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, ε έθηαζε ηεο ζπλερηδφκελεο αλάκεημεο αληηπξνζσπεχεηαη απφ ηε ρακειφηεξε 

αμία κεηαμχ ηνπ πνζνχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη ηνπ κέγηζηνπ πνζνχ ηνπ 

ιεθζέληνο αληαιιάγκαηνο πνπ ν Όκηινο ζα κπνξνχζε λα ππνρξεσζεί λα επηζηξέςεη («ην πνζφ ηεο 

εγγχεζεο»). Όηαλ ε ζπλερηδφκελε αλάκεημε ηνπ Νκίινπ ιακβάλεη ηε κνξθή ελφο πσιεζέληνο ή 

αγνξαζζέληνο δηθαηψκαηνο πξναίξεζεο (ή θαη ηα δχν) επί ηνπ κεηαβηβαδφκελνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη δηθαησκάησλ πνπ δηαθαλνλίδνληαη ηακεηαθά), ε έθηαζε ηεο ζπλερηδφκελεο 

αλάκεημεο είλαη ην πνζφ ηνπ κεηαβηβαδφκελνπ ζηνηρείνπ πνπ ν Όκηινο κπνξεί λα επαλαγνξάζεη. Όκσο, 

ζηελ πεξίπησζε ελφο πσιεζέληνο δηθαηψκαηνο πψιεζεο ζε νξηζκέλε ηηκή επί ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ 

πνπ επηκεηξάηαη ζηελ εχινγε αμία, ε έθηαζε ηεο ζπλερηδφκελεο αλάκεημεο πεξηνξίδεηαη ζηε ρακειφηεξε 

αμία κεηαμχ ηεο εχινγεο αμίαο ηνπ κεηαβηβαδφκελνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη ηεο ηηκήο άζθεζεο ηνπ 

δηθαηψκαηνο πξναίξεζεο. 

 

Απνκείσζε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 

Ν Όκηινο ειέγρεη, ζε θάζε πεξίνδν αλαθνξάο, αλ ππάξρνπλ αληηθεηκεληθέο απνδείμεηο φηη έλα 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή κηα νκάδα ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ έρεη απνκεησζεί. 

Έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή κηα νκάδα πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ έρεη ππνζηεί 

απνκείσζε αμίαο θαη ε νηθνλνκηθή νληφηεηα επηβαξχλεηαη κε δεκίεο απνκείσζεο, φηαλ θαη κφλνλ φηαλ, 

ππάξρεη αληηθεηκεληθή απφδεημε απνκείσζεο αμίαο σο απνηέιεζκα ελφο ή πεξηζζνηέξσλ γεγνλφησλ πνπ 

ζπλέβεζαλ κεηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ (έλα «δεκηνγφλν γεγνλφο») θαη 

εθείλν ην δεκηνγφλν γεγνλφο (ή γεγνλφηα) έρεη επίδξαζε πνπ κπνξεί λα εθηηκεζεί αμηφπηζηα ζηηο 

εθηηκψκελεο κειινληηθέο ηακηαθέο ξνέο ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή ηεο νκάδαο 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Αληηθεηκεληθέο απνδείμεηο φηη έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή κηα νκάδα πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ έρεη ππνζηεί απνκείσζε αμίαο πεξηιακβάλνπλ 
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παξαηεξήζηκεο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέξρνληαη ζε γλψζε ηνπ θνκηζηή ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ζρεηηθά 

κε ηα αθφινπζα δεκηνγφλα γεγνλφηα: 

α) ζεκαληηθή νηθνλνκηθή δπζρέξεηα ηνπ εθδφηε ή ηνπ ππφρξενπ, 

β) δηάξξεμε ηνπ ζπκβνιαίνπ, φπσο αζέηεζε ή πιεκκέιεηα ζηηο θαηαβνιέο ηφθνπ ή θεθαιαίνπ, 

γ) παξνρή έθπησζεο απφ ην δαλεηζηή πξνο ηνλ νθεηιέηε, γηα ιφγνπο νηθνλνκηθνχο ή λνκηθνχο πνπ 

αθνξνχλ ηελ νηθνλνκηθή δπζρέξεηα ηνπ νθεηιέηε, ηελ νπνία ν δαλεηζηήο δελ ζα εμέηαδε ζε δηαθνξεηηθή 

πεξίπησζε, 

δ) ε αχμεζε ηνπ ελδερφκελνπ φηη ν νθεηιέηεο ζα πησρεχζεη ή ζα πξνβεί ζε άιιε νηθνλνκηθή 

αλαδηνξγάλσζε, 

ε) ε εμαθάληζε κηαο ελεξγνχο αγνξάο γηα ην ππφςε ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ιφγσ 

νηθνλνκηθψλ δπζρεξεηψλ ή 

ζη) παξαηεξήζηκα ζηνηρεία πνπ ππνδεηθλχνπλ ηελ χπαξμε κεηξήζηκεο κείσζεο ησλ εθηηκψκελσλ 

κειινληηθψλ ηακηαθψλ ξνψλ απφ νκάδα ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ απφ ηελ αξρηθή 

αλαγλψξηζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ. 

 

Σξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απεηθνληδόκελα ζην απνζβεζκέλν θόζηνο 

Γηα ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκψκελα ζην απνζβεζκέλν θφζηνο (δάλεηα θαη 

απαηηήζεηο ή δηαθξαηνχκελεο κέρξη ηε ιήμε επελδχζεηο), ν Όκηινο αμηνινγεί αξρηθά αλ πθίζηαηαη 

αληηθεηκεληθή απφδεημε γηα ηελ απνκείσζε αμίαο κεκνλσκέλα γηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

πνπ είλαη απφ κφλα ηνπο ζεκαληηθά, ή ζπιινγηθά γηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ δελ 

είλαη ζεκαληηθά απφ κφλα ηνπο. Αλ ν Όκηινο πξνζδηνξίζεη φηη δελ ππάξρεη αληηθεηκεληθή απφδεημε ηεο 

χπαξμεο απνκείσζεο αμίαο γηα ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν πνπ αμηνινγήζεθε κεκνλσκέλα, 

είηε είλαη ζεκαληηθφ είηε φρη, εληάζζεη ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ζε νκάδα ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κε ζπλαθή ραξαθηεξηζηηθά πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ηα νπνία αμηνινγεί γηα 

απνκείσζε ζε ζπιινγηθφ επίπεδν. Ξεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ αμηνινγνχληαη γηα απνκείσζε κεκνλσκέλα 

θαη γηα ηα νπνία αλαγλσξίδεηαη ή ζπλερίδεη λα αλαγλσξίδεηαη δεκία απνκείσζεο δελ πεξηιακβάλνληαη ζε 

ζπιινγηθή αμηνιφγεζε γηα απνκείσζε. Αλ ππάξρεη αληηθεηκεληθή απφδεημε φηη ππάξρεη δεκηά απνκείσζεο, 

ην πνζφ ηεο δεκηάο επηκεηξάηαη σο ε δηαθνξά αλάκεζα ζηελ ινγηζηηθή αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ 

θαη ζηελ παξνχζα αμία ησλ εθηηκψκελσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ (εμαηξψληαο κειινληηθέο 

πηζησηηθέο δεκίεο πνπ δελ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί) πξνεμνθιεκέλεο κε ην αξρηθφ απνηειεζκαηηθφ επηηφθην 

ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ (ήηνη ην απνηειεζκαηηθφ επηηφθην πνπ ππνινγίζηεθε θαηά ηελ αξρηθή 

αλαγλψξηζε). Αλ ην δάλεην έρεη θπκαηλφκελν επηηφθην, ην επηηφθην πξνεμφθιεζεο γηα ηελ επηκέηξεζε ηεο 

δεκηάο απνκείσζεο είλαη ην ηξέρνλ απνηειεζκαηηθφ επηηφθην. Ζ ινγηζηηθή αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ 

κεηψλεηαη είηε απεπζείαο είηε κέζσ ηεο ρξήζεο ελφο ινγαξηαζκνχ πξφβιεςεο. Ρν πνζφ ηεο δεκίαο 

αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα. Νη πηζησηηθνί ηφθνη ζπλερίδνπλ λα αλαγλσξίδνληαη ζηελ απνκεησκέλε 

ινγηζηηθή αμία κε βάζε ην απνηειεζκαηηθφ επηηφθην πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ πξνεμφθιεζε ησλ 

κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ γηα ζθνπνχο επηκέηξεζεο ηεο δεκηάο απνκείσζεο. Νη πηζησηηθνί ηφθνη 

αλαγλσξίδνληαη σο κέξνο ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ εηζνδήκαηνο ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ. Ρα 

δάλεηα καδί κε ηνλ ζρεηηθφ ινγαξηαζκφ πξφβιεςεο δηαγξάθνληαη φηαλ δελ ππάξρεη ξεαιηζηηθή πξννπηηθή 

κειινληηθήο αλάθηεζεο θαη φηαλ φιεο νη εγγπήζεηο έρνπλ εηζπξαρζεί ή κεηαθεξζεί ζηνλ Όκηιν. Πε 

πεξίπησζε πνπ ζε κεηαγελέζηεξε πεξίνδν, ην χςνο ηεο εθηηκψκελεο δεκίαο απνκείσζεο απμάλεηαη ή 
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κεηψλεηαη εμαηηίαο ελφο γεγνλφηνο πνπ ζπλέβε κεηά ηελ αλαγλψξηζε ηεο απνκείσζεο, ε δεκία απνκείσζεο 

πνπ είρε αλαγλσξηζηεί πξνεγνπκέλσο απμάλεηαη ή κεηψλεηαη είηε απεπζείαο είηε κε ηελ πξνζαξκνγή 

ζρεηηθνχ ινγαξηαζκνχ πξφβιεςεο. Αλ κηα κεηαγελέζηεξε δηαγξαθή αξγφηεξα αλαθηεζεί, ε αλάθηεζε 

πηζηψλεηαη ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ.  

 

Σξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απεηθνληδόκελα ζην θόζηνο 

Αλ ππάξρνπλ αληηθεηκεληθέο απνδείμεηο φηη έρεη πξαγκαηνπνηεζεί δεκία απνκείσζεο επί κε εηζεγκέλνπ 

ζπκκεηνρηθνχ ηίηινπ πνπ δελ ηεξείηαη ινγηζηηθά ζηελ εχινγε αμία επεηδή απηή δελ κπνξεί λα επηκεηξεζεί 

αμηφπηζηα ή επί παξάγσγνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πνπ ζπλδέεηαη θαη πξέπεη λα δηαθαλνληζηεί κε ηελ 

παξάδνζε ηέηνηνπ κε εηζεγκέλνπ ζπκκεηνρηθνχ ηίηινπ, ην πνζφ ηεο δεκίαο απνκείσζεο επηκεηξάηαη σο ε 

δηαθνξά κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη ηεο παξνχζαο 

αμίαο ησλ εθηηκψκελσλ κειινληηθψλ ηακηαθψλ ξνψλ πξνεμνθιεκέλσλ κε ην ηζρχνλ επηηφθην ηεο αγνξάο 

γηα παξεκθεξή ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Ρέηνηεο δεκίεο απνκείσζεο δελ αλαζηξέθνληαη. 

 

 

Γηαζέζηκα πξνο πώιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

Γηα ηα δηαζέζηκα πξνο πψιεζε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ν Όκηινο ειέγρεη ζε θάζε πεξίνδν αλαθνξάο αλ 

ππάξρεη αληηθεηκεληθή απφδεημε πσο έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή νκάδα πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ έρεη 

απνκεησζεί.  

Πηελ πεξίπησζε ηεο επέλδπζεο ζε ζπκκεηνρηθφ ηίηιν (equity instrument) θαηαηαζζφκελν σο δηαζέζηκν 

πξνο πψιεζε, αληηθεηκεληθή απφδεημε ζπκπεξηιακβάλεη κηα «ζεκαληηθή» ή «παξαηεηακέλε» κείσζε ηεο 

εχινγεο αμίαο κηαο επέλδπζεο ζε ζπκκεηνρηθφ ηίηιν θάησ ηνπ θφζηνπο. «Πεκαληηθή» ραξαθηεξίδεηαη ζε 

ζρέζε κε ην αξρηθφ θφζηνο ηεο επέλδπζεο θαη «παξαηεηακέλε» ζε ζρέζε κε ηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ε 

εχινγε αμία ήηαλ θάησ απφ ηελ αξρηθή αμία. Όηαλ ππάξρεη απφδεημε απνκείσζεο, ην πνζφ ηεο ζσξεπηηθήο 

δεκίαο – ππνινγηδφκελε σο ε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ θφζηνπο θηήζεο (κεηά ηελ αθαίξεζε απνπιεξσκψλ 

θεθαιαίνπ θαη απνζβέζεσλ) θαη ηεο ηξέρνπζαο εχινγεο αμίαο, κείνλ θάζε δεκίαο απνκείσζεο ζε απηφ ην 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ε νπνία είρε αλαγλσξηζηεί πξνεγνπκέλσο ζηα απνηειέζκαηα - 

αθαηξείηαη απφ ην ίδηα θεθάιαηα θαη αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα. Νη δεκίεο απνκείσζεο πνπ είραλ 

αλαγλσξηζηεί ζηα απνηειέζκαηα γηα επέλδπζε ζε ζπκκεηνρηθφ ηίηιν θαηαηαζζφκελν σο δηαζέζηκν πξνο 

πψιεζε δελ αλαζηξέθνληαη κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ. Απμήζεηο ηεο εχινγεο αμίαο ηνπο κεηά ηελ 

απνκείσζε αλαγλσξίδνληαη απεπζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα.  

Πηελ πεξίπησζε ησλ ρξεσζηηθψλ ηίηισλ (debt instruments) θαηαηαζζφκελσλ σο δηαζέζηκσλ πξνο 

πψιεζε, ε απνκείσζε ειέγρεηαη κε βάζε ηα ίδηα θξηηήξηα φπσο θαη ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία απεηθνληδφκελα ζην απνζβεζκέλν θφζηνο. Υζηφζν, ην πνζφ πνπ αλαγλσξίδεηαη σο απνκείσζε 

είλαη ε ζσξεπηηθή δεκία ππνινγηδφκελε σο ε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ απνζβεζκέλνπ θφζηνπο θαη ηεο 

ηξέρνπζαο εχινγεο αμίαο, κείνλ θάζε δεκίαο απνκείσζεο ζε απηφ ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ 

ζηνηρείν ε νπνία είρε αλαγλσξηζηεί πξνεγνπκέλσο ζηα απνηειέζκαηα. Νη κειινληηθνί πηζησηηθνί ηφθνη 

ζπλερίδνπλ λα αλαγλσξίδνληαη ζηελ απνκεησκέλε ινγηζηηθή αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ κε βάζε ην 

απνηειεζκαηηθφ επηηφθην πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ πξνεμφθιεζε ησλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ 

γηα ζθνπνχο επηκέηξεζεο ηεο δεκηάο απνκείσζεο. Νη πηζησηηθνί ηφθνη αλαγλσξίδνληαη σο κέξνο ηνπ 
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ρξεκαηννηθνλνκηθνχ εηζνδήκαηνο ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ. Πηελ πεξίπησζε πνπ ζε 

κεηαγελέζηεξε πεξίνδν απμάλεηαη ε εχινγε αμία ελφο ρξεσζηηθνχ ηίηινπ θαηαηαζζφκελνπ σο δηαζέζηκνπ 

πξνο πψιεζε θαη ε αχμεζε ζρεηίδεηαη αληηθεηκεληθά κε γεγνλφο πνπ ιακβάλεη ρψξα κεηά ηελ αλαγλψξηζε 

ζηα απνηειέζκαηα ηεο δεκίαο απνκείσζεο, ε δεκία απνκείσζεο αλαζηξέθεηαη θαη ε αλαζηξνθή 

αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα. 

Ξαξάγσγα Σξεκαηννηθνλνκηθά Ξξντόληα θαη Κέζα Αληηζηάζκηζεο Θηλδύλσλ  

 Ν Όκηινο θάλεη ρξήζε παξάγσγσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ φπσο ζπκβφιαηα πξνζεζκηαθψλ 

πξάμεσλ ζπλαιιάγκαηνο, ζπκβάζεηο αληαιιαγήο επηηνθίσλ, ζπκβάζεηο αληαιιαγήο λνκηζκάησλ θαη άιια 

παξάγσγα γηα αληηζηάζκηζε θηλδχλσλ πνπ ζπλδένληαη κε δηαθπκάλζεηο επηηνθίσλ θαη ζπλαιιαγκαηηθψλ 

ηζνηηκηψλ. 

Ρα παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα, απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ 

ηζνινγηζκνχ. Ρα παξάγσγα πξνηφληα θαηαρσξνχληαη σο ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία φηαλ ε 

εχινγε αμία ηνπο είλαη ζεηηθή θαη σο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο φηαλ είλαη αξλεηηθή. Ζ εχινγε αμία 

ησλ ελ ιφγσ παξαγψγσλ πξνζδηνξίδεηαη θπξίσο κε ηελ αγνξαία αμία θαη επηβεβαηψλεηαη απφ ηα 

αληηζπκβαιιφκελα πηζησηηθά ηδξχκαηα.  

Θέξδε ή δεκηέο απφ κεηαβνιέο ζηελ εχινγε αμία ησλ παξαγψγσλ θαηαρσξνχληαη απεπζείαο ζηελ 

θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ, εθηφο απφ ην απνηειεζκαηηθφ κέξνο ησλ παξαγψγσλ κε ζθνπφ ηελ 

αληηζηάζκηζε ηακεηαθψλ ξνψλ (cash flow hedges), ην νπνίν θαηαρσξείηαη ζηα Ινηπά Ππλνιηθά Έζνδα. 

Γηα ζθνπνχο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο ηα παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξνηφληα θαηαηάζζνληαη ζηηο 

παξαθάησ θαηεγνξίεο: 

 αληηζηάζκηζε ηεο εύινγεο αμίαο (fair value hedge): αληηζηάζκηζε ηεο έθζεζεο ζηε 

δηαθχκαλζε ηεο εχινγεο αμίαο αλαγλσξηζκέλνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή ππνρξέσζεο ή κε 

αλαγλσξηζκέλεο βέβαηεο δέζκεπζεο  

 αληηζηάζκηζε ηακηαθώλ ξνώλ (cash flow hedge): αληηζηάζκηζε ηεο έθζεζεο ζηε 

κεηαβιεηφηεηα ησλ ηακηαθψλ ξνψλ πνπ  απνδίδεηαη ζε ζπγθεθξηκέλν θίλδπλν πνπ ζρεηίδεηαη κε 

αλαγλσξηζκέλν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή ππνρξέσζε (φπσο ην ζχλνιν ή κέξνο θάπνησλ 

κειινληηθψλ θαηαβνιψλ ηφθσλ ρξένπο θπκαηλφκελνπ επηηνθίνπ) ή κηα πνιχ πηζαλή 

πξνζδνθψκελε ζπλαιιαγή  

  αληηζηάζκηζε θαζαξήο επέλδπζεο ζε εθκεηάιιεπζε ζην εμσηεξηθό. 

Θαηά ηελ έλαξμε κηαο ζρέζεο αληηζηάζκηζεο ν Όκηινο επηζήκσο πξνζδηνξίδεη θαη ηεθκεξηψλεη ηελ 

αληηζηαζκηζηηθή ζρέζε θαη ηελ επηδίσμε ηνπ αλαθνξηθά κε ηε δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ θαη ηελ ζηξαηεγηθή 

ηνπ γηα ηελ αλάιεςε ηεο αληηζηάζκηζεο. Ζ ηεθκεξίσζε πεξηιακβάλεη ξεηή αλαθνξά ζην αληηζηαζκηζηηθφ 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ κέζν, ην ζρεηηθφ αληηζηαζκηζκέλν ζηνηρείν ή ζπλαιιαγή, ηε θχζε ηνπ 

αληηζηαζκηζκέλνπ θηλδχλνπ θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε νηθνλνκηθή νληφηεηα αμηνινγεί ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ κέζνπ αληηζηάζκηζεο γηα ηνλ ζπκςεθηζκφ ηεο έθζεζεο ζε κεηαβνιέο ηεο εχινγεο 

αμίαο ηνπ αληηζηαζκηζκέλνπ ζηνηρείνπ ή ησλ αληηζηαζκηζκέλσλ ηακηαθψλ ξνψλ πνπ απνδίδνληαη ζηνλ 

αληηζηαζκηζκέλν θίλδπλν. Ζ αληηζηάζκηζε αλακέλεηαη λα είλαη άθξσο απνηειεζκαηηθή σο πξνο ηνλ 

ζπκςεθηζκφ ησλ κεηαβνιψλ ηεο εχινγεο αμίαο ή ησλ ηακηαθψλ ξνψλ θαη αμηνινγείηαη ζε ζπλερηδφκελε 
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βάζε ψζηε λα πξνζδηνξηζζεί φηη είλαη άθξσο απνηειεζκαηηθή θαζ‟ φιεο ηηο θαιππηφκελεο πεξηφδνπο 

αλαθνξάο γηα ηηο νπνίεο είρε πξνζδηνξηζηεί. 

Ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο: 

Αληηζηάζκηζε ηεο εύινγεο αμίαο (fair value hedge):  

Ρν θέξδνο ή ε δεκία απφ ηελ εθ λένπ επηκέηξεζε ηνπ κέζνπ αληηζηάζκηζεο ζηελ εχινγε αμία 

αλαγλσξίδεηαη ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα/έμνδα ηεο θαηάζηαζεο ζπλνιηθψλ εζφδσλ. Ρν θέξδνο ή ε 

δεκία απφ ηελ εθ λένπ επηκέηξεζε ηνπ αληηζηαζκηζκέλνπ ζηνηρείνπ ζηελ εχινγε αμία αλαγλσξίδεηαη σο 

κέξνο ηεο ινγηζηηθήο ηνπ αμίαο θαζψο επίζεο θαη ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα/έμνδα ηεο θαηάζηαζεο 

ζπλνιηθψλ εζφδσλ.  

Αληηζηάζκηζε ηακηαθώλ ξνώλ (cash flow hedge):  

Ρν κέξνο ηνπ θέξδνπο ή ηεο δεκίαο ηνπ αληηζηαζκηζηηθνχ κέζνπ πνπ ηεθκεξηψλεηαη σο απνηειεζκαηηθφ 

αλαγλσξίδεηαη απεπζείαο ζηα ινηπά ζπλνιηθά έζνδα θαη ζπγθεθξηκέλα ζην απνζεκαηηθφ αληηζηάζκηζεο 

ηακηαθψλ ξνψλ, ελψ ην αλαπνηειεζκαηηθφ κέξνο αλαγλσξίδεηαη ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα/έμνδα ηεο 

θαηάζηαζεο ζπλνιηθψλ εζφδσλ.  

Ρα πνζά πνπ αλαγλσξίζηεθαλ σο ινηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηαθέξνληαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ 

εζφδσλ θαηά ηελ ίδηα πεξίνδν ή πεξηφδνπο πνπ ην απνθηεζέλ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή ε αλαιεθζείζα 

ππνρξέσζε επεξεάδεη ηα απνηειέζκαηα (φπσο θαηά ηηο πεξηφδνπο πνπ αλαγλσξίδνληαη έζνδα ή έμνδα απφ 

ηφθνπο ή κηα πξνβιεπφκελε πψιεζε πξαγκαηνπνηεζεί). 

Αλ ε αληηζηαζκηδφκελε ζπλαιιαγή δελ είλαη πιένλ πηζαλφ λα ζπκβεί, ην ζπζζσξεπκέλν θέξδνο ή ε δεκία 

πνπ είρε πξνεγνπκέλσο αλαγλσξηζηεί ζηα ινηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηαθέξεηαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ 

εζφδσλ. Όηαλ έλα κέζν αληηζηάζκηζεο εθπλεχζεη ή πσιεζεί, δηαθνπεί ή αζθεζεί ρσξίο αληηθαηάζηαζε ή 

αλαλέσζε,  ην ζπζζσξεπκέλν θέξδνο ή ε δεκία πνπ είρε πξνεγνπκέλσο αλαγλσξηζηεί ζηα ινηπά ζπλνιηθά 

έζνδα παξακέλεη ζηα ίδηα θεθάιαηα κέρξηο φηνπ πξαγκαηνπνηεζεί ε πξνζδνθψκελε ζπλαιιαγή, νπφηε θαη 

κεηαθέξεηαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ.  

 

Αληηζηάζκηζε θαζαξήο επέλδπζεο ζε εθκεηάιιεπζε ζην εμσηεξηθό: 

Νη αληηζηαζκίζεηο κηαο θαζαξήο επέλδπζεο ζε εθκεηάιιεπζε ζην εμσηεξηθφ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

αληηζηαζκίζεσλ ησλ ρξεκαηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ αληηκεησπίδνληαη ινγηζηηθά σο κέξνο ηεο θαζαξήο 

επέλδπζεο, αληηκεησπίδνληαη ινγηζηηθά θαηά ηξφπν ζπλαθή κε ηηο αληηζηαζκίζεηο ηακηαθψλ ξνψλ. Ρν 

κέξνο ηνπ θέξδνπο ή ηεο δεκίαο ηνπ αληηζηαζκηζηηθνχ κέζνπ πνπ ηεθκεξηψλεηαη σο απνηειεζκαηηθφ 

αλαγλσξίδεηαη απεπζείαο ζηα ινηπά ζπλνιηθά έζνδα, ελψ ην αλαπνηειεζκαηηθφ κέξνο αλαγλσξίδεηαη ζηελ 

θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ. Ρν θέξδνο ή ε δεκία απφ ην κέζν αληηζηάζκηζεο πνπ αθνξά ζην 

απνηειεζκαηηθφ κέξνο ηεο αληηζηάζκηζεο πνπ έρεη αλαγλσξηζηεί απεπζείαο ζηα ινηπά ζπλνιηθά έζνδα 

αλαγλσξίδεηαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ θαηά ηε δηάζεζε ηεο εθκεηάιιεπζεο ζην εμσηεξηθφ. 

Νξηζκέλα παξάγσγα ελψ ραξαθηεξίδνληαη σο απνηειεζκαηηθά κέζα αληηζηάζκηζεο, βάζεη ησλ πνιηηηθψλ 

ηνπ Νκίινπ, δελ έρνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά γηα αληηζηαζκηζηηθή ινγηζηηθή ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
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ΓΙΞ 39 θαη σο εθ ηνχηνπ θέξδε θαη δεκηέο θαηαρσξνχληαη απ‟ επζείαο ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ 

εζφδσλ. 

ii) Σξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο 

Νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ζπκπεξηιακβάλνπλ εκπνξηθέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο, ηξαπεδηθέο 

ππεξαλαιήςεηο, έληνθα δάλεηα θαη πηζηψζεηο, ζπκβφιαηα ρξεκαηννηθνλνκηθήο εγγχεζεο θαη παξάγσγα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά πξνηφληα. 

Νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο θαη ζηελ πεξίπησζε 

ησλ εληφθσλ δαλείσλ θαη πηζηψζεσλ, πιένλ ησλ άκεζα απνδηδφκελσλ εμφδσλ ζπλαιιαγήο.  

Κεηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε, νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο επηκεηξψληαη σο εμήο: 

 

 

Έληνθα δάλεηα θαη πηζηώζεηο: 

Ρα έληνθα δάλεηα θαη πηζηψζεηο απνηηκψληαη κεηαγελέζηεξα ζην απνζβεζκέλν θφζηνο κε ηελ ρξήζε ηεο 

κεζφδνπ ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Ρν απνζβεζκέλν θφζηνο εθηηκάηαη ιακβάλνληαο ππφςε θάζε θφζηνο 

έθδνζεο, θαη φπνηα έθπησζε ή πνζφ ππέξ ην άξηην θαηά ηνλ δηαθαλνληζκφ. Ρα θέξδε θαη νη δεκίεο 

αλαγλσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ φηαλ νη ππνρξεψζεηο δηαγξάθνληαη ή απνκεηψλνληαη, 

θαζψο επίζεο θαη κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο απφζβεζεο. 

 

Σξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο ζε εύινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ: 

Αθνξνχλ ππνρξεψζεηο θαηερφκελεο γηα εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε, πνπ απνθηήζεθαλ ή πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

θπξίσο γηα ζθνπνχο πψιεζεο ή επαλαγνξάο ζην εγγχο κέιινλ, απνηεινχλ κέξνο ραξηνθπιαθίνπ 

εμαηνκηθεπκέλσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ πνπ είραλ θνηλή δηαρείξηζε θαη γηα ηα νπνία ππάξρνπλ 

ηεθκεξησκέλεο ελδείμεηο πξφζθαηνπ ζρεδίνπ βξαρππξφζεζκεο απνθφκηζεο θεξδψλ ή είλαη παξάγσγα 

(εθηφο απφ παξάγσγα πνπ είλαη ζπκβφιαηα ρξεκαηννηθνλνκηθήο εγγχεζεο ή πξνζδηνξηζκέλα θαη 

απνηειεζκαηηθά κέζα αληηζηάζκηζεο). 

Ρέηνηεο ππνρξεψζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παξαγψγσλ πνπ είλαη ππνρξεψζεηο, επηκεηξψληαη ζηελ 

εχινγε αμία ηνπο (εμαίξεζε απνηεινχλ νη παξάγσγεο ππνρξεψζεηο νη νπνίεο ζπλδένληαη κε θαη πξέπεη λα 

δηαθαλνλίδνληαη κε ηελ παξάδνζε ελφο κε εηζεγκέλνπ ζε ρξεκαηηζηήξην ζπκκεηνρηθνχ ηίηινπ ηνπ νπνίνπ 

ε εχινγε αμία δελ είλαη δπλαηφλ λα επηκεηξεζεί αμηφπηζηα, θαη νη νπνίεο πξέπεη λα επηκεηξψληαη ζην 

θφζηνο). Θέξδε ή δεκηέο απφ ηελ κεηαβνιή ηεο εχινγεο αμίαο αλαγλσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ 

εζφδσλ. 

 

Ππκβόιαηα ρξεκαηννηθνλνκηθήο εγγύεζεο: 

Αθνξνχλ ζπκβφιαηα πνπ πξνβιέπνπλ ζπγθεθξηκέλεο πιεξσκέο απφ πιεπξάο ηνπ εθδφηε γηα ηελ 

απνδεκίσζε ηνπ θαηφρνπ ιφγσ δεκίαο πνπ ππέζηε απφ ηελ αληθαλφηεηα ζπγθεθξηκέλνπ νθεηιέηε λα 

θαηαβάιιεη πιεξσκέο ζχκθσλα κε ηνπο αξρηθνχο ή ηξνπνπνηεκέλνπο φξνπο ελφο ρξεσζηηθνχ ηίηινπ. 

Απηά ηα ζπκβφιαηα αλαγλσξίδνληαη αξρηθά σο ππνρξέσζε ζηελ εχινγε αμία, πξνζαξκνζκέλε γηα ην 

θφζηνο ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ έθδνζε ηεο. Απνηηκψληαη κεηαγελέζηεξα ζην 

πςειφηεξν πνζφ κεηαμχ ηνπ πνζνχ πνπ αλαγλσξίζζεθε βάζεη ηνπ ΓΙΞ 37 θαη ηνπ πνζνχ πνπ 
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αλαγλσξίζηεθε αξρηθά, απνκεησκέλν θαηά ηε ζσξεπκέλε απφζβεζε πνπ αλαγλσξίζηεθε ζχκθσλα κε ην 

ΓΙΞ 18, φπνπ απαηηείηαη. 

 

Γηαγξαθή ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ππνρξεώζεσλ  

Νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο δηαγξάθνληαη φηαλ ε ππνρξέσζε αθπξψλεηαη, εθπλέεη ή δελ 

πθίζηαηαη πιένλ. Πηελ πεξίπησζε φπνπ κία πθηζηάκελε ππνρξέσζε αληηθαζίζηαηαη απφ κία άιιε απφ ηνλ 

ίδην δαλεηζηή αιιά κε νπζηαζηηθά δηαθνξεηηθνχο φξνπο, ή ζηελ πεξίπησζε φπνπ ππάξρνπλ νπζηαζηηθέο 

αιιαγέο ζηνπο φξνπο κίαο πθηζηάκελεο ππνρξέσζεο, ηφηε δηαγξάθεηαη ε αξρηθή ππνρξέσζε θαη 

αλαγλσξίδεηαη κία λέα ππνρξέσζε θαη ε δηαθνξά πνπ πξνθχπηεη ζηα ππφινηπα αλαγλσξίδεηαη ζηελ 

θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ. 

 

 

Ππκςεθηζκόο Σξεκαηννηθνλνκηθώλ Ξξντόλησλ 

Ρα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα ζπκςεθίδνληαη φηαλ ν Όκηινο, ζχκθσλα κε ηνλ λφκν, έρεη λνκηθά ην 

δηθαίσκα απηφ θαη πξνηίζεηαη λα ηα ζπκςεθίζεη ζε θαζαξή βάζε (κεηαμχ ηνπο) ή λα αλαθηήζεη ην 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν θαη λα ζπκςεθίζεη ηελ ππνρξέσζε ηαπηφρξνλα. 

 

Δύινγε αμία ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πξντόλησλ 

Γηα επελδχζεηο πνπ εκπνξεχνληαη ζε νξγαλσκέλεο ρξεκαηηζηεξηαθέο αγνξέο, ε εχινγε αμία θαζνξίδεηαη κε 

αλαθνξά ζηε ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκή θιεηζίκαηνο θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. Γηα επελδχζεηο γηα 

ηηο νπνίεο δελ ππάξρεη αληίζηνηρε ηηκή αγνξάο, ε εχινγε αμία θαζνξίδεηαη κε αλαθνξά ζηελ ηξέρνπζα αμία 

αγνξάο ελφο άιινπ κέζνπ ην νπνίν είλαη νπζηαζηηθά ην ίδην, ή εθηηκάηαη βαζηδφκελν ζηηο αλακελφκελεο 

ηακεηαθέο ξνέο ησλ θαζαξψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ απνηεινχλ ηε βάζε ηεο επέλδπζεο ή ζηελ αμία 

θηήζεσο. 

 
 
3.8 Απνζέκαηα  

Ρα απνζέκαηα απνηηκψληαη ζην ρακειφηεξν κεηαμχ θφζηνπο θαη θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο. Ρν 

θφζηνο πξνζδηνξίδεηαη κε ηε κέζνδν κέζνπ ζηαζκηθνχ. Θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία ζεσξείηαη ε 

εθηηκψκελε ηηκή πψιεζεο θαηά ηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία ηνπ Νκίινπ κείνλ ηα εθηηκψκελα έμνδα δηάζεζεο. 

Ξξνβιέςεηο γηα απνκείσζε ηεο αμίαο ησλ απνζεκάησλ ζρεκαηίδνληαη εθφζνλ θξίλεηαη απαξαίηεην θαη 

θαηαρσξνχληαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ. 

 

 

3.9 Δκπνξηθέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο  

Νη βξαρππξφζεζκεο απαηηήζεηο πειαηψλ αλαγλσξίδνληαη θαη απνηηκψληαη ζην πνζφ πνπ ηηκνινγήζεθαλ 

κείνλ ηπρφλ πξνβιέςεηο επηζθάιεηαο.  

Ν Όκηινο πξαγκαηνπνηεί εθηίκεζε γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο φηαλ ε είζπξαμε ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ δελ 

ζεσξείηαη βέβαηε. Απαηηήζεηο αλεπίδεθηεο είζπξαμεο δηαγξάθνληαη φηαλ εμαληιεζνχλ φιεο νη δπλαηέο 

λνκηθέο ελέξγεηεο γηα ηελ είζπξαμε ηνπο. 
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Όηαλ ε εηζξνή ησλ κεηξεηψλ απφ πψιεζε αγαζψλ ή ππεξεζηψλ αλαβάιιεηαη, ε εχινγε αμία ηνπ 

αληαιιάγκαηνο κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε απφ ην νλνκαζηηθφ πνζφ ησλ κεηξεηψλ. Όπνπ ν δηαθαλνληζκφο 

ζπληζηά ζηελ νπζία παξνρή πηζηψζεσο, ε εχινγε αμία ηνπ αληαιιάγκαηνο πξνζδηνξίδεηαη µε 

πξνεμφθιεζε φισλ ησλ κειινπζψλ εηζπξάμεσλ, ρξεζηκνπνηψληαο ην ηζρχνλ επηηφθην γηα παξφκνην κέζν 

ελφο εθδφηε µε ηελ ίδηα πηζησηηθή δηαβάζκηζε. Ζ δηαθνξά κεηαμχ ηεο εχινγεο αμίαο θαη ηνπ νλνκαζηηθνχ 

πνζνχ ηνπ αληαιιάγκαηνο, θαηαρσξείηαη σο έζνδν ηφθνπ ζηηο κειινληηθέο πεξηφδνπο, ζχκθσλα µε ην 

∆ΙΞ 39 «Σξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα: θαηαρψξεζε θαη απνηίκεζε». 

 

 

3.10 Ρακείν θαη ηακεηαθά ηζνδύλακα 

Ρν ηακείν θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα ζηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο πεξηιακβάλνπλ θαηαζέζεηο φςεσο, 

πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο θαη κεηξεηά ζην ηακείν θαζψο θαη άιιεο πςειήο ξεπζηφηεηαο επελδχζεηο νη 

νπνίεο ππφθεηληαη ζε αζήκαλην θίλδπλν κεηαβνιήο ηεο αμίαο ηνπο θαη έρνπλ αξρηθή ιήμε ηξηψλ κελψλ ή 

ιηγφηεξν. 

Νη ηξαπεδηθέο ππεξαλαιήςεηο ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο βξαρππξφζεζκεο ηξαπεδηθέο ππνρξεψζεηο ηεο 

θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο ζέζεο. 

Γηα ηελ θαηάζηαζε ηακεηαθψλ ξνψλ, ηακείν θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα πεξηιακβάλνπλ φζα νξίδνληαη 

παξαπάλσ, ρσξίο ηελ αθαίξεζε ησλ ηξαπεδηθψλ ππεξαλαιήςεσλ. 

 

 

3.11 Καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 

Όιεο νη καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζην θφζηνο. Κεηά ηελ αξρηθή θαηαρψξεζε, νη 

ππνρξεψζεηο πνπ είλαη εθθξαζκέλεο ζε μέλν λφκηζκα απνηηκψληαη βάζεη ηεο ηηκήο θιεηζίκαηνο ηεο εθάζηνηε 

εκεξνκελίαο ηζνινγηζκνχ. Ρπρφλ έμνδα ηφθσλ αλαγλσξίδνληαη επί ηε βάζε ηνπ δεδνπιεπκέλνπ. 

 

 

3.12 Ξξνβιέςεηο θαη ελδερόκελεο ππνρξεώζεηο 

Ξξνβιέςεηο αλαγλσξίδνληαη φηαλ ν Όκηινο έρεη κία παξνχζα ππνρξέσζε (λνκηθή ή ηεθκαηξφκελε) σο 

απνηέιεζκα ελφο πξνγελέζηεξνπ γεγνλφηνο, είλαη πηζαλφ λα απαηηεζεί εθξνή πφξσλ πνπ εκπεξηέρεη 

νηθνλνκηθά νθέιε γηα ηε δηεπζέηεζή ηεο, θαζψο επίζεο κπνξεί λα γίλεη κία αμηφπηζηε εθηίκεζε ηνπ πνζνχ 

ηεο ππνρξέσζεο. Όηαλ ν Όκηινο αλακέλεη φιεο ή κέξνο ησλ πξνβιέςεσλ λα αλαθηεζνχλ, γηα παξάδεηγκα 

απφ αζθαιηζηηθφ ζπκβφιαην, ε αλάθηεζε αλαγλσξίδεηαη σο ηδηαίηεξε απαίηεζε θαη κφλνλ φηαλ ε είζπξαμε 

ζεσξείηαη βεβαία ηφηε ε δαπάλε ζρεηηθά κε ηελ πξφβιεςε θαηαρσξείηαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ 

εζφδσλ θαζαξή απφ ηελ απαίηεζε. Νη πξνβιέςεηο επαλεμεηάδνληαη ζε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ θαη 

πξνζαξκφδνληαη έηζη ψζηε λα απεηθνλίδνπλ ηελ παξνχζα αμία ηνπ εμφδνπ πνπ αλακέλεηαη λα ρξεηαζηεί γηα 

ηελ ηαθηνπνίεζε ηεο ππνρξέσζεο. Αλ ε ρξεκαηννηθνλνκηθή επίπησζε ηνπ ρξφλνπ είλαη ζεκαληηθή ηφηε νη 

πξνβιέςεηο θαζνξίδνληαη πξνεμνθιψληαο ηηο αλακελφκελεο κειινληηθέο ηακεηαθέο εθξνέο κε έλα θαζαξφ 

θφξνπ επηηφθην πνπ αληηπξνζσπεχεη ηηο ηξέρνπζεο αμηνινγήζεηο ηεο αγνξάο γηα ηελ  ρξεκαηννηθνλνκηθή 

επίπησζε ηνπ ρξφλνπ θαη φπνπ θξίλεηαη απαξαίηεην, ηνπο ηδηαίηεξνπο θηλδχλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο 

ππνρξεψζεηο. Όπνπ ρξεζηκνπνηείηαη ε πξνεμφθιεζε, ε αχμεζε ηεο πξφβιεςεο ιφγσ ηεο παξφδνπ ηνπ 

ρξφλνπ αλαγλσξίδεηαη σο θφζηνο δαλεηζκνχ. 
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Νη ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο δελ αλαγλσξίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αιιά γλσζηνπνηνχληαη, 

εθηφο εάλ ε πηζαλφηεηα κηαο εθξνήο πφξσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ νηθνλνκηθά νθέιε είλαη ειάρηζηε. 

Δλδερφκελεο απαηηήζεηο δελ αλαγλσξίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αιιά γλσζηνπνηνχληαη φηαλ κηα 

εηζξνή νηθνλνκηθψλ σθειεηψλ είλαη πηζαλή.  

Πε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ (& ελδηάκεζσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ) δηελεξγείηαη πξφβιεςε βάζεη 

ηεο θαιχηεξεο δπλαηήο εθηίκεζεο  γηα πηζαλέο ππεξβάζεηο ηνπ θφζηνπο (θέξδε ησλ ληθεηψλ) παηρληδηψλ 

ζηνηρεκάησλ πξνθαζνξηζκέλεο απφδνζεο, φπσο απηφ πξνβιέπεηαη  ζηηο ζπκβάζεηο ηεο εηαηξίαο κε ηνπο 

πειάηεο. Ρα πνζά πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ ππνινγηζκφ απηφλ θαηαρσξνχληαη σο έμνδν ηεο εηαηξίαο.  

 

 

3.13 Κηζζώζεηο  

 

Δηαηξεία/Νκίινπ σο κηζζσηήο: 

Νη ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο πνπ κεηαθέξνπλ ζηνλ Όκηιν νπζησδψο φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαη ηα νθέιε 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ην κηζζσκέλν πάγην, θεθαιαηνπνηνχληαη θαηά ηελ έλαξμε ηεο κίζζσζεο ζηελ εχινγε 

αμία ηνπ κηζζσκέλνπ παγίνπ ή, αλ απηή είλαη ρακειφηεξε, ζηε παξνχζα αμία ησλ ειάρηζησλ κηζζσκάησλ. 

Νη πιεξσκέο γηα ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο επηκεξίδνληαη κεηαμχ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εμφδσλ θαη ηεο 

κείσζεο  ηεο ρξεκαηνδνηηθήο ππνρξέσζεο, ψζηε λα επηηεπρζεί έλα ζηαζεξφ επηηφθην ζην ελαπνκείλαλ 

ππφινηπν ηεο ππνρξέσζεο. Ρα ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα ρξεψλνληαη απ‟ επζείαο ζηελ θαηάζηαζε 

ζπλνιηθψλ εζφδσλ. Ρα θεθαιαηνπνηεζέληα κηζζσκέλα πάγηα απνζβέλνληαη κε βάζε ηε κηθξφηεξε πεξίνδν 

απφ ηελ εθηηκψκελε σθέιηκε δσή ηνπ παγίνπ ή ηελ δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο.  

Κηζζψζεηο φπνπ ν εθκηζζσηήο δηαηεξεί φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαη ηα νθέιε ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπ παγίνπ 

θαηαρσξνχληαη σο ιεηηνπξγηθά κηζζψκαηα. Νη πιεξσκέο ησλ ιεηηνπξγηθψλ κηζζσκάησλ αλαγλσξίδνληαη 

σο έλα έμνδν ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ ζε ζηαζεξή βάζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο. 

 

Δηαηξεία/Νκίινπ σο εθκηζζσηήο: 

Πηελ πεξίπησζε εθκίζζσζεο κε ιεηηνπξγηθή κίζζσζε εμνπιηζκνχ θαη ινγηζκηθψλ ηα πάγηα απηά 

πεξηιακβάλνληαη ζηα ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία ηνπ Νκίινπ. Ρα έζνδα ησλ ελνηθίσλ αλαγλσξίδνληαη κε ηε 

ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ κίζζσζεο. 

Όηαλ πάγηα εθκηζζψλνληαη κε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε, ε παξνχζα αμία ησλ κηζζσκάησλ θαηαρσξείηαη σο 

απαίηεζε. Ζ δηαθνξά κεηαμχ ηνπ κηθηνχ πνζνχ ηεο απαίηεζεο θαη ηεο παξνχζαο αμίαο ηεο απαίηεζεο 

θαηαρσξείηαη σο αλαβαιιφκελν ρξεκαηννηθνλνκηθφ έζνδν. Ρν έζνδν απφ ηελ εθκίζζσζε αλαγλσξίδεηαη 

ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ ηεο ρξήζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο ρξεζηκνπνηψληαο ηε 

κέζνδν ηεο θαζαξήο επέλδπζεο, ε νπνία αληηπξνζσπεχεη κηα ζηαζεξή πεξηνδηθή απφδνζε. 

 

 

3.14  Κεηνρηθό Θεθάιαην - Ίδηεο Κεηνρέο  

Ρν κεηνρηθφ θεθάιαην ζπκπεξηιακβάλεη ηηο θνηλέο θαη πξνλνκηνχρεο ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ κεηνρέο πνπ 

έρνπλ εθδνζεί θαη βξίζθνληαη ζε θπθινθνξία. Ρν απνζεκαηηθφ απφ ηελ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην 

ζπκπεξηιακβάλεη ην επηπιένλ ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ησλ κεηνρψλ θαηαβιεζέλ ηίκεκα. Έμνδα πνπ 
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ζρεηίδνληαη κε ηελ έθδνζε λέσλ κεηνρψλ θαηαρσξνχληαη αθαηξεηηθά ηνπ απνζεκαηηθνχ απφ ηελ έθδνζε 

κεηνρψλ ππέξ ην άξηην.  

Νη ίδηεο κεηνρέο αληηπξνζσπεχνπλ κεηνρέο ηεο κεηξηθήο νη νπνίεο απνθηήζεθαλ θαη θαηέρνληαη απφ ηνλ 

Όκηιν. Νη ίδηεο κεηνρέο εκθαλίδνληαη ζην θφζηνο θηήζεσο, αθαηξεηηθά ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ. Θαηά ηελ 

αγνξά, πψιεζε, έθδνζε ή αθχξσζε ησλ ηδίσλ κεηνρψλ δελ αλαγλσξίδεηαη θέξδνο ή δεκία ζηελ θαηάζηαζε 

ζπλνιηθψλ εζφδσλ. Ρν ηίκεκα πψιεζεο ή αγνξάο θαη ηα ζρεηηθά θέξδε ή δεκίεο απφ ηελ εθθαζάξηζε 

αλαγλσξίδνληαη απεπζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα. 

 

3.15 Ξιεξσκέο βαζηζκέλεο ζε κεηνρέο 

Ρν ΓΞΣΑ 2 «Πιεξσκέο βαζηζκέλεο ζε κεηνρέο» απαηηεί κία δαπάλε λα αλαγλσξίδεηαη φηαλ ν Όκηινο 

απνθηά αγαζά θαη ππεξεζίεο κε αληάιιαγκα κεηνρέο (equity settled transactions) ή δηθαηψκαηα 

πξναίξεζεο κεηνρψλ (stock options)  ή κε αληάιιαγκα άιια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ ηζνδπλακνχλ ζε 

αμία κε έλα δεδνκέλν αξηζκφ κεηνρψλ ή δηθαησκάησλ επί κεηνρψλ (cash-settled transactions).  

Ν Όκηινο παξέρεη δηθαηψκαηα πξναίξεζεο αγνξάο κεηνρψλ ζε ζηειέρε θαη εξγαδνκέλνπο. Ζ εχινγε αμία 

ησλ ππεξεζηψλ ησλ ζηειερψλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ, ζηνπο νπνίνπο παξέρνληαη ηα δηθαηψκαηα πξναίξεζεο 

κεηνρψλ, αλαγλσξίδεηαη ζχκθσλα κε ην ΓΣΞΑ 2 σο δαπάλε ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ, κε 

αληίζηνηρε αχμεζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ, ζηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ πνπ ιακβάλνληαη νη ππεξεζίεο 

έλαληη ησλ νπνίσλ παξέρνληαη ηα δηθαηψκαηα. Ρν ζχλνιν ηεο δαπάλεο ησλ δηθαησκάησλ πξναίξεζεο θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ θαηνρχξσζεο, ππνινγίδεηαη κε βάζε ηελ εχινγε αμία ησλ παξερφκελσλ 

δηθαησκάησλ πξναίξεζεο θαηά ηελ εκεξνκελία ρνξήγεζεο. Ζ εχινγε αμία ησλ δηθαησκάησλ πξναίξεζεο 

επηκεηξάηαη κε ηελ πηνζέηεζε ελφο θαηάιιεινπ κνληέινπ απνηίκεζεο αλάινγα κε φξνπο ηνπ εθάζηνηε 

πξνγξάκκαηνο, ιακβάλνληαο ππφςε ηα θαηάιιεια δεδνκέλα φπσο ε δηαθχκαλζε, ην πξνεμνθιεηηθφ 

επηηφθην θαη ε κεξηζκαηηθή απφδνζε. Ιεπηνκέξεηεο ησλ ζρεηηθψλ πξνγξακκάησλ ηεο Δηαηξίαο γηα παξνρέο 

πνπ βαζίδνληαη ζε κεηνρέο  παξέρνληαη ζηε ζεκείσζε 23. 

Ζ χπαξμε δηθαησκάησλ πξναίξεζεο αγνξάο κεηνρψλ πνπ εθθξεκνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο ιακβάλεηαη 

ππφςε ζηνλ ππνινγηζκφ ησλ απνκεησκέλσλ θεξδψλ αλά κεηνρή. 

 

 

3.16 Απνδεκηώζεηο πξνζσπηθνύ ιόγσ ζπληαμηνδόηεζεο 

Νη ππνρξεψζεηο γηα απνδεκίσζε ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο ππνινγίδνληαη ζηε πξνεμνθιεκέλε αμία ησλ 

κειινληηθψλ παξνρψλ πνπ έρνπλ ζσξεπζεί θαηά ηε ιήμε ηνπ έηνπο, κε βάζε ηελ αλαγλψξηζε δηθαηψκαηνο 

παξνρψλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλακελφκελεο εξγαζηαθήο δσήο. Νη αλσηέξσ ππνρξεψζεηο 

ππνινγίδνληαη κε βάζε νηθνλνκηθέο θαη αλαινγηζηηθέο παξαδνρέο θαη θαζνξίδνληαη ρξεζηκνπνηψληαο ηελ 

αλαινγηζηηθή κέζνδν απνηίκεζεο ησλ εθηηκψκελσλ κνλάδσλ  ππνρξέσζεο (Projected Unit Credit Method). 

Ρα θαζαξά θφζηε ζπληαμηνδφηεζεο ηεο πεξηφδνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην θφζηνο κηζζνδνζίαο ζηελ 

επηζπλαπηφκελε θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ θαη απνηεινχληαη απφ ηε παξνχζα αμία ησλ παξνρψλ πνπ 

έγηλαλ δεδνπιεπκέλεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, ηνπο ηφθνπο επί ηεο ππνρξέσζεο παξνρψλ, ην θφζηνο 

πξνγελέζηεξεο ππεξεζίαο, ηα αλαινγηζηηθά θέξδε ή δεκίεο θαη φπνηα άιια πξφζζεηα ζπληαμηνδνηηθά θφζηε. 

Ρα θφζηε πξνγελέζηεξεο ππεξεζίαο αλαγλσξίδνληαη ζε ζηαζεξή βάζε πάλσ ζηελ κέζε πεξίνδν έσο φηνπ ηα 

νθέιε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηνρπξσζνχλ. Ρα κε αλαγλσξηζκέλα αλαινγηζηηθά θέξδε θαη δεκίεο, 

αλαγλσξίδνληαη πάλσ ζηελ κέζε ππνιεηπφκελε δηάξθεηα πεξηφδνπ παξνρήο ππεξεζηψλ ησλ ελεξγψλ 
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ππαιιήισλ θαη ζπκπεξηιακβάλνληαη ζαλ κέξνο ηνπ θαζαξνχ θφζηνπο ζπληαμηνδφηεζεο θάζε έηνπο εάλ θαηά 

ηελ έλαξμε ηεο πεξηφδνπ ππεξβαίλνπλ ην 10% ηεο κειινληηθήο εθηηκψκελεο ππνρξέσζεο γηα παξνρέο. Νη 

ππνρξεψζεηο γηα παξνρέο ζπληαμηνδφηεζεο δελ ρξεκαηνδνηνχληαη.  

 

 

3.17 Θξαηηθά Αζθαιηζηηθά Ξξνγξάκκαηα  

Ρν πξνζσπηθφ ηεο Δηαηξίαο θαιχπηεηαη θπξίσο απφ ηνλ θχξην Θξαηηθφ Αζθαιηζηηθφ Φνξέα πνπ αθνξά 

ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΗΘΑ) πνπ ρνξεγεί ζπληαμηνδνηηθέο θαη ηαηξνθαξκαθεπηηθέο παξνρέο.  

Θάζε εξγαδφκελνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπλεηζθέξεη κέξνο ηνπ κεληαίνπ κηζζνχ ηνπ ζην ηακείν, ελψ 

ηκήκα ηεο ζπλνιηθήο εηζθνξάο θαιχπηεηαη απφ ηελ Δηαηξία. Θαηά ηελ ζπληαμηνδφηεζε ην ζπληαμηνδνηηθφ 

ηακείν είλαη ππεχζπλν γηα ηελ θαηαβνιή ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ παξνρψλ ζηνπο εξγαδνκέλνπο. Θαηά 

ζπλέπεηα ε Δηαηξία δελ έρεη θακία λνκηθή ή ηεθκαξηή  ππνρξέσζε γηα ηελ πιεξσκή κειινληηθψλ παξνρψλ 

κε βάζε απηφ ην πξφγξακκα. 

 

3.18 Αλαγλώξηζε Δζόδνπ 

Ρα έζνδα  αλαγλσξίδνληαη ζηελ πεξίνδν πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαη ηα ζρεηηθά πνζά κπνξνχλ λα 

κεηξεζνχλ αμηφπηζηα. Ρα έζνδα επηκεηξψληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπ ιακβαλφκελνπ ηηκήκαηνο αθαηξνπκέλσλ 

ησλ εθπηψζεσλ, θφξνπ πσιήζεσλ θαη δαζκψλ. 

Ρα παξαθάησ ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα αλαγλψξηζεο ζα πξέπεη επίζεο λα ηθαλνπνηνχληαη θαηά ηελ αλαγλψξηζε 

ηνπ εζφδνπ: 

 Εμνπιηζκόο θαη ινγηζκηθά: Πηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλνληαη νη πξνκήζεηεο εμνπιηζκνχ θαη 

ινγηζκηθνχ (ηεξκαηηθέο κεραλέο, θεληξηθά ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα, ινγηζκηθφ ηπρεξψλ παηρληδηψλ, 

ζπζηήκαηα επηθνηλσληψλ θ.ι.π.) πξνο νξγαληζκνχο ηπρεξψλ παηρληδηψλ ψζηε λα ιεηηνπξγνχλ ηα 

ηπρεξά ηνπο παηρλίδηα on-line. Ζ αλαγλψξηζε εζφδσλ πξαγκαηνπνηείηαη είηε κε απεπζείαο πψιεζε 

ηνπ εμνπιηζκνχ ή ησλ ινγηζκηθψλ είηε σο ιεηηνπξγηθή κίζζσζε είηε σο ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε γηα 

κηα πξνζπκθσλεκέλε ρξνληθή δηάξθεηα φπσο πξνθχπηεη απφ ηε ζχκβαζε κε ηνλ πειάηε. 

Πηελ πξψηε πεξίπησζε ην έζνδν απφ πσιήζεηο εμνπιηζκνχ θαη ινγηζκηθψλ (ζε θαζνξηζκέλε αμία) 

αλαγλσξίδεηαη φηαλ κεηαθέξνληαη ζηνλ αγνξαζηή νη ζεκαληηθνί θίλδπλνη θαη ηα νθέιε πνπ 

απνξξένπλ απφ ηελ ηδηνθηεζία ησλ αγαζψλ. 

Πηελ δεχηεξε πεξίπησζε πνπ απνηειεί έζνδν απφ ιεηηνπξγηθή κίζζσζε, πξνζδηνξίδεηαη αλά 

πεξίπησζε είηε κε ηελ επζεία κέζνδν ζε νιφθιεξε ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο, είηε βάζεη πνζνζηψλ 

επί ηνπ ζπλνιηθνχ ηηκήκαηνο πνπ εηζπξάηηεη ν Νξγαληζκφο Ρπρεξψλ Ξαηρληδηψλ απφ ηνλ παίθηε-

πειάηε (ε αλαγλψξηζε ηνπ εζφδνπ ζε απηή ηελ πεξίπησζε πξαγκαηνπνηείηαη ηε ζηηγκή πνπ ν 

παίθηεο-πειάηεο θαηαβάιιεη  ην αλάινγν ηίκεκα πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρεη ζε θάπνην ηπρεξφ 

παηρλίδη). 

Πηελ ηξίηε πεξίπησζε πνπ απνηειεί έζνδν απφ ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε, πξνζδηνξίδεηαη βάζεη ηεο 

κεζφδνπ ηεο θαζαξήο επέλδπζεο (ε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ κηθηνχ πνζνχ ηεο απαίηεζεο θαη ηεο 

παξνχζαο αμίαο ηεο απαίηεζεο θαηαρσξείηαη σο αλαβαιιφκελν ρξεκαηννηθνλνκηθφ έζνδν). Ζ 

κέζνδνο απηή αληηπξνζσπεχεη κηα ζηαζεξή πεξηνδηθή απφδνζε αλαγλσξίδνληαο ην έζνδν ζηελ 

θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ ηεο ρξήζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο.  
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 Σερληθέο ππεξεζίεο: Πηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλνληαη νη ππεξεζίεο ηερληθήο ππνζηήξημεο 

πνπ παξέρνληαη ζηνπο νξγαληζκνχο ηπρεξψλ παηρληδηψλ ψζηε λα ιεηηνπξγνχλ ηα ηπρεξά ηνπο 

παηρλίδηα on-line. Ζ αλαγλψξηζε ηνπ εζφδνπ ζρεηηδφκελνπ κε ηε ζπλαιιαγή γίλεηαη κε βάζε ην 

ζηάδην νινθιήξσζεο ηεο ζπλαιιαγήο, θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. 

 Δηαρείξηζε ηπρεξώλ παηρληδηώλ: Ν Όκηινο αλαιακβάλεη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πξνζηηζέκελεο 

αμίαο, φπσο ηνλ ζρεδηαζκφ, ηελ νξγάλσζε ή/θαη δηαρείξηζε ηπρεξψλ παηρληδηψλ, ηε δηαθήκηζε θαη 

πξνψζεζε πσιήζεσλ, ηε δεκηνπξγία δηθηχσλ πψιεζεο, ηε δηαρείξηζε ξίζθνπ (ζε παηρλίδηα 

πξνθαζνξηζκέλεο απφδνζεο), θ.ι.π., πξνο Νξγαληζκνχο δηεζλψο. Ρα έζνδα ηνπ Νκίινπ απνηεινχλ 

ζπλήζσο πνζνζηφ επί ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ησλ ηπρεξψλ παηρληδηψλ πνπ αθνξνχλ νη ελ ιφγσ 

ππεξεζίεο, ην χςνο ηνπ νπνίνπ θαζνξίδεηαη ζπκβαηηθά κε βάζε ην κέγεζνο ηεο αγνξάο, ην είδνο ησλ 

πξνζθεξνκέλσλ ππεξεζηψλ, ηε δηάξθεηα παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ θαζψο θαη άιιεο παξακέηξνπο. Ζ 

αλαγλψξηζε εζφδσλ πξαγκαηνπνηείηαη ηε ζηηγκή πνπ ν παίθηεο-πειάηεο θαηαβάιιεη ην αλάινγν 

ηίκεκα πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρεη ζε θάπνην ηπρεξφ παηρλίδη θαη απνηηκάηαη σο πνζνζηφ επί ηνπ 

ζπλνιηθνχ ηηκήκαηνο πνπ εηζπξάηηεη ν Νξγαληζκφο ηπρεξψλ παηρληδηψλ απφ ηνλ παίθηε-πειάηε.    

 Λεηηνπξγία ηπρεξώλ παηρληδηώλ: Πηελ θαηεγνξία απηή ν Όκηινο INTRALOT είλαη θάηνρνο ηεο 

άδεηαο πιήξνπο ιεηηνπξγίαο ηπρεξψλ παηρληδηψλ ζε κία ρψξα. Πηελ πεξίπησζε ηεο ιεηηνπξγίαο 

ηπρεξψλ παηρληδηψλ ε Δηαηξία αλαιακβάλεη ζπλνιηθά ηελ νξγάλσζε ησλ πξνζθεξφκελσλ ηπρεξψλ 

παηρληδηψλ (εγθαηάζηαζε νινθιεξσκέλσλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, δηαθήκηζε θαη πξνψζεζε 

πσιήζεσλ, ηε δεκηνπξγία δηθηχσλ πψιεζεο, ηελ είζπξαμε ηνπ ηηκήκαηνο ζπκκεηνρήο ησλ παηθηψλ, 

ηελ πιεξσκή ησλ θεξδψλ, θ.ι.π.) Ζ αλαγλψξηζε εζφδσλ ζε απηή ηε θαηεγνξία πξαγκαηνπνηείηαη ηε 

ζηηγκή πνπ ν παίθηεο-πειάηεο θαηαβάιεη ην αλάινγν ηίκεκα πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρεη ζε θάπνην 

ηπρεξφ παηρλίδη θαη απνηηκάηαη σο ην ζπλνιηθφ ηίκεκα πνπ εηζπξάηηεηαη απφ ηνλ παίθηε-πειάηε. 

Δηδηθφηεξα ζηελ πεξίπησζε ηνπ βηληενιφηην (VLT) ηα έζνδα απνηηκψληαη σο ην θαζαξφ ηίκεκα 

(ζπλνιηθφ ηίκεκα κείνλ θέξδε ληθεηψλ) πνπ εηζπξάηηεηαη απφ ηνλ παίθηε-πειάηε.  

 Έζνδα από ηόθνπο: Ρα έζνδα απφ ηφθνπο αλαγλσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ  

κε ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. 

 Μεξίζκαηα: Ρα έζνδα απφ κεξίζκαηα αλαγλσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ  φηαλ 

νξηζηηθνπνηείηαη ην δηθαίσκα είζπξαμήο ηνπο απφ ηνλ Όκηιν. 

 Έζνδα από κηζζώζεηο: Ρα έζνδα απφ ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο αλαγλσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε 

ζπλνιηθψλ εζφδσλ κε ηελ επζεία κέζνδν ζε νιφθιεξε ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο. 

 

3.19 Φόξνη 

Φόξνο εηζνδήκαηνο 

Ν ηξέρσλ θαη αλαβαιιφκελνο θφξνο ππνινγίδνληαη βάζεη ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θάζε κηαο εθ ησλ 

εηαηξηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζχκθσλα κε ηνπο θνξνινγηθνχο 

λφκνπο πνπ ηζρχνπλ ζηελ Διιάδα ή άιια θνξνινγηθά πιαίζηα εληφο ησλ νπνίσλ ιεηηνπξγνχλ νη ζπγαηξηθέο 

εμσηεξηθνχ. Ν θφξνο εηζνδήκαηνο ππνινγίδεηαη βάζεη ησλ  θεξδψλ ηεο θάζε εηαηξίαο φπσο αλακνξθψλνληαη 

ζηηο θνξνινγηθέο ηεο δειψζεηο, ηνπο πξφζζεηνπο θφξνπο εηζνδήκαηνο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνπο 

θνξνινγηθνχο ειέγρνπο ησλ θνξνινγηθψλ αξρψλ θαη απφ ηνπο αλαβαιιφκελνπο θφξνπο εηζνδήκαηνο βάζεη 

ησλ ζεζκνζεηεκέλσλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ. 
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Ν αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο ππνινγίδεηαη, κε ηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ ηεο ππνρξέσζεο γηα φιεο 

ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ  αλάκεζα ζηε θνξνινγηθή βάζε θαη ηε 

ινγηζηηθή αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ. 

Αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή ππνρξέσζε αλαγλσξίδεηαη γηα φιεο ηηο πξνζσξηλέο θνξνινγεηέεο δηαθνξέο 

εθηφο: 

 Αλ ε ππνρξέσζε ηνπ αλαβαιιφκελνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο πξνθχπηεη απφ ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε 

ππεξαμίαο ή ελφο ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ ή παζεηηθνχ ζε κία ζπλαιιαγή πνπ δελ απνηειεί 

ζπλέλσζε επηρείξεζεο θαη ηελ ζηηγκή ηεο ζπλαιιαγήο δελ επεξεάδεη νχηε ην ινγηζηηθφ αιιά νχηε θαη 

ην θνξνινγεηέν  θέξδνο ή δεκία θαη  

 Όζνλ αθνξά ζηηο θνξνινγεηέεο πξνζσξηλέο δηαθνξέο πνπ ζρεηίδνληαη κε επέλδπζε ζε ζπγαηξηθέο, 

ζπγγελείο θαη ζπκκεηνρέο ζε θνηλνπξαμίεο, εθηφο φηαλ ν ρξφλνο ηεο αληηζηξνθήο ησλ πξνζσξηλψλ 

δηαθνξψλ κπνξεί λα ειεγρζεί θαη είλαη πηζαλφ νη πξνζσξηλέο δηαθνξέο λα κελ αληηζηξαθνχλ ζην 

πξνβιεπφκελν κέιινλ.  

Αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε αλαγλσξίδεηαη γηα φιεο ηηο εθπηπηφκελεο πξνζσξηλέο δηαθνξέο θαη 

κεηαθεξφκελεο θνξνινγηθέο δεκίεο, ζηελ έθηαζε πνπ είλαη πηζαλφλ λα ππάξρεη δηαζέζηκν θνξνινγεηέν 

θέξδνο έλαληη ησλ νπνίσλ εθπηπηφκελεο πξνζσξηλέο δηαθνξέο, ή αρξεζηκνπνίεηεο θνξνινγηθέο δεκίεο 

κπνξνχλ λα ζπκςεθηζηνχλ, εθηφο εάλ: 

 ε αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ εθπεζηέα πξνζσξηλή δηαθνξά πξνθχπηεη 

απφ ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή κηαο ππνρξέσζεο ζε κηα ζπλαιιαγή πνπ 

δελ απνηειεί ζπλέλσζε επηρείξεζεο θαη ηε ζηηγκή ηεο ζπλαιιαγήο δελ επεξεάδεη νχηε ην ινγηζηηθφ 

αιιά νχηε θαη ην θνξνινγεηέν  θέξδνο ή δεκία, θαη  

 φζνλ αθνξά ηηο εθπηπηφκελεο πξνζσξηλέο δηαθνξέο πνπ ζρεηίδνληαη κε επελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο, 

ζπγγελείο θαη ζπκκεηνρέο ζε θνηλνπξαμίεο, νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο, 

αλαγλσξίδνληαη κφλν ζηελ έθηαζε πνπ είλαη πηζαλφ νη πξνζσξηλέο δηαθνξέο λα αληηζηξαθνχλ  ζην 

πξνβιεπφκελν κέιινλ θαη θνξνινγεηέν θέξδνο ζα είλαη δηαζέζηκν έλαληη ηνπ νπνίνπ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ νη πξνζσξηλέο δηαθνξέο.  

Ρν κεηαθεξφκελν πνζφ ησλ αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ, αμηνινγείηαη ζην ηέινο θάζε 

ρξήζεο θαη κεηψλεηαη ζηνλ βαζκφ πνπ δελ είλαη πιένλ πηζαλφ φηη ζα ππάξρεη επαξθέο θνξνινγεηέν 

θέξδνο γηα λα επηηξέςεη ηνλ ζπκςεθηζκφ φινπ ή κέξνπο ησλ αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ. 

 Νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ππνινγίδνληαη κε βάζε ηνπο θνξνινγηθνχο 

ζπληειεζηέο πνπ αλακέλεηαη λα ηζρχνπλ θαηά ην ρξφλν πνπ ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν αλακέλεηαη λα 

αλαθηεζεί ή νη ππνρξεψζεηο λα ηαθηνπνηεζνχλ θαη κε βάζε θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο πνπ είλαη ζε ηζρχ ή 

έρνπλ ζεζκνζεηεζεί θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. 

Ν Όκηινο δελ ππνινγίδεη αλαβαιιφκελν θφξν ζρεηηθά κε ηα αδηαλέκεηα θέξδε ζε ζπγαηξηθέο, 

ππνθαηαζηήκαηα, θνηλνπξαμίεο θαη ζπγγελείο εηαηξείεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ απαινηθή ελδνεηαηξηθψλ 

θεξδψλ απφ αλάινγεο ελδνεηαηξηθέο ζπλαιιαγέο θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο ελνπνίεζεο, εθηηκψληαο ηα σο κε 

ζεκαληηθά. 

Ν θφξνο εηζνδήκαηνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ζηνηρεία πνπ αλαγλσξίδνληαη απεπζείαο ζηα Ινηπά Ππλνιηθά 

Έζνδα, αλαγλσξίδεηαη ζηα Ινηπά Ππλνιηθά Έζνδα θαη φρη ζηελ Θαηάζηαζε Ππλνιηθψλ Δζφδσλ. 
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Φόξνο πσιήζεσλ  

Ρα έζνδα, έμνδα θαη ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ αλαγλσξίδνληαη θαζαξά απφ ηνλ θφξν πψιεζεο εθηφο: 

 Όηαλ ν θφξνο πψιεζεο πνπ πξνθχπηεη θαηά ηελ αγνξά αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ δελ κπνξεί λα 

αλαθηεζεί απφ ηε θνξνινγηθή αξρή, ζηελ νπνία πεξίπησζε ν θφξνο πσιήζεσλ ζεσξείηαη κέξνο ηνπ 

θφζηνπο αγνξάο ηνπ ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ ή σο κέξνο ηεο δαπάλεο θαη 

 Νη απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο αλαγξάθνληαη ζε πνζά πνπ πεξηιακβάλνπλ ην πνζφ ηνπ θφξνπ επί ησλ 

πσιήζεσλ. 

 

Ρν θαζαξφ πνζφ ηνπ θφξνπ πσιήζεσλ πνπ απαηηείηαη ή νθείιεηαη ζπκπεξηιακβάλεηαη σο κέξνο ησλ 

απαηηήζεσλ ή ππνρξεψζεσλ ζηνλ ηζνινγηζκφ.  

 

3.20 Θέξδε Αλά Κεηνρή  

Ρα βαζηθά θέξδε αλά κεηνρή (ΘΑΚ) ππνινγίδνληαη δηαηξψληαο ηα θαζαξά θέξδε κε ην κέζν ζηαζκηζκέλν 

αξηζκφ θνηλψλ κεηνρψλ πνπ είλαη ζε θπθινθνξία θαηά ηε δηάξθεηα θάζε έηνπο, εμαηξψληαο ηνλ κέζν φξν 

ησλ θνηλψλ κεηνρψλ πνπ απνθηήζεθαλ απφ ηνλ φκηιν σο ίδηεο κεηνρέο. 

Ρα απνκεησκέλα θέξδε αλά κεηνρή ππνινγίδνληαη δηαηξψληαο ην θαζαξφ θέξδνο πνπ απνδίδεηαη ζηνπο 

κεηφρνπο ηεο κεηξηθήο κε ηνλ κέζν ζηαζκηζκέλν αξηζκφ ησλ κεηνρψλ ζε θπθινθνξία θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

έηνπο (πξνζαξκνζκέλν γηα ηελ επίδξαζε ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ δηθαησκάησλ πξναίξεζεο κεηνρψλ πνπ 

εθθξεκνχζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο). 

 

4. Ξιεξνθόξεζε θαηά ηνκέα  
 

  Γευγπαθική Ανάλςζη Πυλήζευν 

            

  ε ηπίηοςρ  Γιαηομεακέρ  ύνολο 

(σε εκατ. €)  12Μ11 12Μ10 
Γιαθοπά 

% 
 12Μ11 12Μ10 

Γιαθοπά 
% 

 12Μ11 12Μ10 
Γιαθοπά 

% 

Επξσπατθή 
Έλσζε  

687,55 760,80 -9,63%  63,60 85,60 -25,70%  751,15 846,40 -11,25% 

Λνηπή Επξώπε *  4,71 5,28 -10,80%  0,00 0,07 -  4,71 5,35 -11,96% 

Ακεξηθή   375,89 277,39 35,51%  10,07 14,46 -30,36%  385,96 291,85 32,25% 

Λνηπέο ρώξεο   134,20 72,25 85,74%  7,66 1,21 533,06%  141,86 73,46 93,11% 

Απαινηθέο  - - -  -81,33 -101,34 -  -81,33 -101,34 - 

ύνολο  1.202,35 1.115,72 7,76%  0,00 0,00 -  1.202,35 1.115,72 7,76% 

 

  
Γευγπαθική Ανάλςζη 

Αποηελεζμάηυν ππο θόπυν 
 

Γευγπαθική Ανάλςζη 
Αποηελεζμάηυν μεηά θόπυν 

(σε εκατ.€)  12Μ11 12Μ10 Γιαθοπά %  12Μ11 12Μ10 Γιαθοπά % 

Επξσπατθή Έλσζε  39,96 111,00 -64,00%  32,76 97,80 -66,50% 

Λνηπή Επξώπε *  0,21 1,31 -83,97%  -0,26 1,25 - 

Ακεξηθή   19,77 12,35 60,08%  9,88 1,61 513,66% 

Λνηπέο ρώξεο   17,00 1,94 776,29%  13,11 0,04 326,75% 

Απαινηθέο  -19,90 -45,91 -  -19,90 -45,91 - 

ύνολο  57,04 80,69 -29,31%  35,59 54,79 -35,04% 

 
* Σνκείο εθηόο πνζνηηθώλ νξίσλ / θξηηεξίσλ παξνπζίαζεο 
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5. Ακνηβέο θαη Έμνδα Ξξνζσπηθνύ ΝΚΗΙΝΠ ΔΡΑΗΟΗΑ 

 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010 

Κηζζνί  81.259 76.971 17.593 16.132 

Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο  14.150 11.564 3.682 3.114 
Ξξφβιεςε απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ ιφγσ 
ζπληαμηνδφηεζεο (Πεκείσζε 22) 

1.160 1.500 717 488 

Ινηπά έμνδα πξνζσπηθνχ 8.396 8.226 777 777 

Πύλνιν 104.965 98.261 22.769 20.511 

 
 
Κηζζνί & Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο αλά θέληξν θόζηνπο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 

 

Όκηινο 
Θόζηνο 

πσιήζεσλ 

Έμνδα 

Γηάζεζεο 

Έμνδα 

Γηνίθεζεο 

Έμνδα 
έξεπλαο 

θαη 
αλάπηπμεο 

Πύλνια 

Κηζζνί 37.339 10.243 30.328 3.349 81.259 

Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο 6.541 2.078 4.870 661 14.150 

Ξξόβιεςε απνδεκ. & ινηπά 4.305 977 4.043 231 9.556 

 48.185 13.298 39.241 4.241 104.965 

 

Δηαηξία 
Θόζηνο 

πσιήζεσλ 
Έμνδα 

Γηάζεζεο 
Έμνδα 

Γηνίθεζεο 

Έμνδα 
έξεπλαο 

θαη 
αλάπηπμεο 

Πύλνια 

Κηζζνί 6.058 3.071 5.182 3.282 17.593 

Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο 1.655 620 746 661 3.682 

Ξξόβιεςε απνδεκ. & ινηπά 754 225 283 232 1.494 

 8.467 3.916 6.211 4.175 22.769 

 
 
Κηζζνί & Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο αλά θέληξν θόζηνπο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 
 

Όκηινο 
Θόζηνο 

πσιήζεσλ 
Έμνδα 

Γηάζεζεο 
Έμνδα 

Γηνίθεζεο 

Έμνδα 
έξεπλαο 

θαη 
αλάπηπμεο 

Πύλνια 

Κηζζνί 37.329 9.711 28.351 1.580 76.971 

Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο 5.490 1.632 3.995 447 11.564 

Ξξόβιεςε απνδεκ. & ινηπά 4.903 1.190 3.489 144 9.726 

 47.722 12.533 35.835 2.171 98.261 

 

Δηαηξία 
Θόζηνο 

πσιήζεσλ 
Έμνδα 

Γηάζεζεο 
Έμνδα 

Γηνίθεζεο 

Έμνδα 
έξεπλαο 

θαη 
αλάπηπμεο 

Πύλνια 

Κηζζνί 6.839 2.646 5.129 1.518 16.132 

Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο 1.558 499 611 446 3.114 

Ξξόβιεςε απνδεκ. & ινηπά 759 147 215 144 1.265 

 9.156 3.292 5.955 2.108 20.511 
 

Ν αξηζκφο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ Νκίινπ γηα ηελ  31 Γεθεκβξίνπ 2011 ήηαλ 629 

(2010:634) θαη 5.512 (2010: 5.380) αληίζηνηρα.  
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6. Απνζβέζεηο  
 
Νη απνζβέζεηο πνπ ινγίζηεθαλ ζηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αλαιχνληαη σο εμήο: 
 

 ΝΚΗΙΝΠ ΔΡΑΗΟΗΑ 

 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010 

Απνζβέζεηο ελζψκαησλ πάγησλ ζηνηρείσλ 
(Πεκείσζε 11) 

47.438 43.653 10.394 11.133 

Απνζβέζεηο αζψκαησλ πεξηνπζηαθψλ 
ζηνηρείσλ (Πεκείσζε 12) 

26.569 24.551 4.156 3.373 

Πύλνιν 74.007 68.204 14.550 14.506 

 
 

Απνζβέζεηο αλά θέληξν θόζηνπο 

31/12/2011 
Θόζηνο 

πσιήζεσλ 
Έμνδα 

Γηάζεζεο 
Έμνδα 

Γηνίθεζεο 

Έμνδα 
έξεπλαο θαη 
αλάπηπμεο 

Πύλνιν 

Όκηινο 45.192 2.093 25.121 1.601 74.007 
Δηαηξία 8.730 1.746 2.473 1.601 14.550 

 

31/12/2010 
Θόζηνο 

πσιήζεσλ 
Έμνδα 

Γηάζεζεο 
Έμνδα 

Γηνίθεζεο 

Έμνδα 
έξεπλαο θαη 
αλάπηπμεο 

Πύλνιν 

Όκηινο 42.688 2.010 21.910 1.596 68.204 
Δηαηξία 8.702 1.741 2.467 1.596 14.506 

 

 

 

7. Έμνδα Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο 
 
Ρα έμνδα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο πνπ θαηαρσξήζεθαλ ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ ηεο ρξήζεο 

αλέξρνληαη γηα ηνλ Όκηιν ζε € 9.710 ρηι. ελψ γηα ηελ εηαηξία ζε € 6.735 ρηι. (2010: € 8.069 ρηι. & € 

5.431 ρηι.). 

 

 

 

8. Φόξνη Δηζνδήκαηνο 
 
Ν θφξνο εηζνδήκαηνο ππνινγίζζεθε πξνο 20% θαη 24% επί ηνπ θνξνινγεηένπ θέξδνπο ηεο ρξήζεο 1/1-

31/12/2011 θαη 1/1-31/12/2010 αληίζηνηρα. 

 ΝΚΗΙΝΠ ΔΡΑΗΟΗΑ 

 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010 

Φφξνο εηζνδήκαηνο ζηελ θαηάζηαζε 
ζπλνιηθψλ εζφδσλ ηεο ρξήζεο: 

    

Ρξέρσλ θφξνο εηζνδήκαηνο  20.844 19.494 3.776 7.847 

Αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο 609 6.406 739 1.357 
Ππλνιηθή επηβάξπλζε γηα θόξνπο 

εηζνδήκαηνο πνπ απεηθνλίδεηαη 
ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ 21.453 25.900 4.515 9.204 

 
Ζ ζπκθσλία ηεο πξφβιεςεο γηα ην πνζφ ησλ θφξσλ εηζνδήκαηνο πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ 

Διιεληθνχ θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή ζηα έζνδα πξν θφξσλ ζπλνςίδεηαη σο εμήο: 
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 ΝΚΗΙΝΠ ΔΡΑΗΟΗΑ 

 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010 

Θέξδε πξν θόξσλ  57.038 80.690 6.120 11.258 
Φφξνη εηζνδήκαηνο ππνινγηζκέλνη κε ηνλ  

ηζρχνληα θνξνινγηθφ ζπληειεζηή 20% 
(2010: 24%) 

11.408 19.317 1.224 2.702 

Αλακφξθσζε ππνινίπνπ έλαξμεο 50 -1.582 0 -2.180 
Φνξνινγηθή επίδξαζε εμφδσλ πνπ δελ 

εθπίπηνπλ γηα θνξνινγηθνχο ζθνπνχο  
17.582 10.355 3.792 5.988 

Φνξνινγηθή επίδξαζε δεκηψλ ζπγαηξηθψλ 
γηα ηηο νπνίεο δελ αλαγλσξίζζεθε 
αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε 

-2.447 -1.539 0 0 

Φνξνινγηθή επίδξαζε αθνξνιφγεησλ 

απνζεκαηηθψλ 
0 323 0 0 

Φνξνινγηθή επίδξαζε θεξδψλ πνπ δελ 
ππφθεηληαη ζε θφξν εηζνδήκαηνο 

-13.551 -7.423 -648 -3.258 

Φνξνινγηθή επίδξαζε απφ θέξδε 
ζπγαηξηθψλ πνπ θνξνινγνχληαη κε 
δηαθνξεηηθφ ζπληειεζηή 

8.183 18 0 0 

Φνξνινγηθή επίδξαζε αλαβαιιφκελνπ 
θφξνπ ιφγσ αιιαγήο ζπληειεζηή 

θνξνινγίαο 

0 1.110 0 1.097 

Έθηαθηε εηζθνξά 0 5.253 0 4.855 
Φφξνο εηζνδήκαηνο πξνεγνπκέλσλ εηψλ 

κεηά απφ θνξνινγηθφ έιεγρν 
-717 0 -800 0 

Ξξφβιεςε γηα πξφζζεηνπο θφξνπο 
κειινληηθψλ θνξνινγηθψλ ειέγρσλ 

945 68 947 0 

Φόξνη εηζνδήκαηνο πνπ εκθαλίδνληαη 

ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ  21.453 25.900 4.515 9.204 

 
Νη δειψζεηο θφξνπ εηζνδήκαηνο θαηαηίζεληαη ζε εηήζηα βάζε, αιιά ηα θέξδε ή νη δεκηέο πνπ δειψλνληαη γηα 

θνξνινγηθνχο ζθνπνχο επαλεμεηάδνληαη φηαλ νη θνξνινγηθέο αξρέο ειέγμνπλ ηηο θνξνινγηθέο δειψζεηο θαη 

ηα βηβιία ηνπ θνξνινγνχκελνπ, ζηηγκή θαηά ηελ νπνία ζα εθθαζαξηζηνχλ θαη νη ζρεηηθέο θνξνινγηθέο 

ππνρξεψζεηο. Νη θνξνινγηθέο δεκηέο, ζην βαζκφ πνπ αλαγλσξίδνληαη απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο θάζε 

ρψξαο, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηνλ ζπκςεθηζκφ θεξδψλ ησλ επφκελσλ ρξήζεσλ πνπ 

αθνινπζνχλ ηε ρξήζε πνπ αθνξνχλ.  

 

 Νη αλαβαιιφκελνη θφξνη εηζνδήκαηνο πξνθχπηνπλ απφ ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο 

αμίαο θαη ησλ θνξνινγηθψλ βάζεσλ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ θαη ππνινγίδνληαη βάζεη 

ηνπ ηζρχνληνο ζπληειεζηή θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο.  
 

 ΝΚΗΙΝΠ ΔΡΑΗΟΗΑ 

 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010 

Θαζαξή αλαβαιιόκελε θνξνινγηθή 
απαίηεζε έλαξμεο ρξήζεσο 8.880 13.308 7.868 9.224 
Αλακφξθσζε ππνινίπνπ έλαξμεο ρξήζεσο       0       0 0 0 

(Σξέσζε)/ Ξίζησζε ζηελ ελνπνηεκέλε 
θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ ηεο 
ρξήζεσο 

-641 -7.211 -739 -1.356 

Δπίδξαζε ζπγαηξηθήο πνπ πεξηιακβάλεηαη 
γηα πξψηε θνξά ζηελ ελνπνίεζε 

30 804 0 0 

Ππλαιιαγκαηηθή δηαθνξά 327 1.979 0 0 

Θαζαξή αλαβαιιόκελε θνξνινγηθή 
απαίηεζε ιήμεο ρξήζεσο 8.596 8.880 7.129 7.868 
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Νη αλαβαιιφκελνη θφξνη εηζνδήκαηνο ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ απεηθνλίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ πνπ 

επηζπλάπηεηαη σο εμήο: 
 
 

31/12/2011 ΝΚΗΙΝΠ ΔΡΑΗΟΗΑ 

 Δλεξγεηηθνύ Ξαζεηηθνύ Δλεξγεηηθνύ Ξαζεηηθνύ 

Κεηαθεξφκελεο θνξνινγηθέο δεκηέο ζπγαηξηθψλ 3.829 0 0 0 
Απνζέκαηα– ελδνεηαηξηθφ θέξδνο 413 0 351 0 
Σξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 2.789 0 176 0 

Καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο 2.650 -85 0 0 
Ξξνβιέςεηο 61 -969 0 -645 
Δλζψκαηαα πάγηα ζηνηρεία 1.451 -6.697 0 -3.424 

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 334 -1.700 333 0 
Απαηηήζεηο 6.560 -2.623 6.079 -969 
Έμνδα ρξήζεσο δνπιεπκέλα 0 0 0 0 
Καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 5.340 -415 5.158 0 
Βξαρππξφζεζκεο πνρξεψζεηο 758 -4.308 0 -613 
Bξαρππξφζεζκα δάλεηα 0 0 0 0 
πνρξεψζεηο απφ Σξεκαηνδνηηθέο Κηζζψζεηο 0 0 0 0 

Απνδεκηψζεηο πξνζσπηθνχ ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο 1.021 0 683 0 
Ινηπά 187 0 0 0 

 25.393 -16.797 12.780 -5.651 

 
 

 
 

 
 

1/1/2011 – 31/12/2011 Απνηειέζκαηα Σξήζεσο  

 ΝΚΗΙΝΠ ΔΡΑΗΟΗΑ 

Αλαβαιιόκελνο θόξνο   

Σξεζηκνπνίεζε Φνξνινγηθψλ δεκηψλ πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ  1.280 0 
Κεηαθεξφκελεο θνξνινγηθέο δεκηέο ζπγαηξηθψλ -2.907 0 
Πρεκαηηζκφο λέσλ πξνβιέςεσλ ζηελ ρξήζε -793 -702 
Αληηινγηζκφο ιφγσ πξνβιέςεσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 0 0 
Δλζψκαηα πάγηα ζηνηρεία -676 -1.533 
Άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 499 1.097 

Σξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία -2.096 -176 
Bξαρππξφζεζκεο απαηηήζεηο 5.369 2.264 

Καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο 2.455 0 
Απνζέκαηα– απνκείσζε 8 0 
Απνδεκηψζεηο πξνζσπηθνχ ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο -23 0 
Bξαρππξφζεζκεο Ξξνβιέςεηο 456 -68 
Βξαρππξφζεζκεο πνρξεψζεηο -1.574 994 

Καθξνπξφζεζκεο πνρξεψζεηο -1.385 -1.137 
πνρξεψζεηο απφ ρξεκαηννηθνλνκηθέο κηζζψζεηο 0 0 
Ινηπά -2 0 

Aλαβαιιόκελνο θόξνο εηζνδήκαηνο (έζνδν) / έμνδν 611 739 
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31/12/2010 ΝΚΗΙΝΠ ΔΡΑΗΟΗΑ 

 Δλεξγεηηθνύ Ξαζεηηθνύ Δλεξγεηηθνύ Ξαζεηηθνύ 

Κεηαθεξφκελεο θνξνινγηθέο δεκηέο 
ζπγαηξηθψλ 2.988 0 0 0 

Απνζέκαηα– ελδνεηαηξηθφ θέξδνο 426 0 351 0 
Σξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά 
ζηνηρεία 919 -1 0 0 
Καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο 4.912 176 0 0 

Ξξνβιέςεηο 34 -1.101 0 -714 
Δλζψκαηα πάγηα ζηνηρεία 1.939 -7.630 0 -4.956 
Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 1.439 -3.673 1.430 0 

Απαηηήζεηο 10.422 -3.116 8.343 -1.671 
Έμνδα ρξήζεσο δνπιεπκέλα 0 0 0 0 
Καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 4.196 -126 4.130 0 

Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 528 -4.125 0 379 
Bξαρππξφζεζκα δάλεηα 126 4 0 0 
πνρξεψζεηο απφ Σξεκαηνδνηηθέο 
Κηζζψζεηο 0 0 0 0 
Απνδεκηψζεηο πξνζσπηθνχ ιφγσ 
ζπληαμηνδφηεζεο 823 -1 576 0 
Ινηπά 62 -341 0 0 

 28.814 -19.934 14.830 -6.962 

  
 
 
 

 
1/1/2010 – 31/12/2010 Απνηειέζκαηα Σξήζεσο  

 ΝΚΗΙΝΠ ΔΡΑΗΟΗΑ 

Αλαβαιιόκελνο θόξνο   
Σξεζηκνπνίεζε Φνξνινγηθψλ δεκηψλ πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ  1.680 0 
Κεηαθεξφκελεο θνξνινγηθέο δεκηέο ζπγαηξηθψλ -541 0 
Πρεκαηηζκφο λέσλ πξνβιέςεσλ ζηελ ρξήζε 2.047 1.112 

Αληηινγηζκφο ιφγσ πξνβιέςεσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 0 0 
Δλζψκαηα πάγηα ζηνηρεία -3.034 -3.091 
Άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 962 810 
Σξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία -951 0 
Bξαρππξφζεζκεο απαηηήζεηο 8.846 6.825 
Καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο 1.918 0 

Απνζέκαηα– απνκείσζε -3.660 -3.662 
Απνδεκηψζεηο πξνζσπηθνχ ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο -92 -92 

Bξαρππξφζεζκεο Ξξνβιέςεηο 2.130 395 
Βξαρππξφζεζκεο πνρξεψζεηο -2.056 226 
Καθξνπξφζεζκεο πνρξεψζεηο -843 -1.166 
πνρξεψζεηο απφ ρξεκαηννηθνλνκηθέο κηζζψζεηο 0 0 
Ινηπά 0 0 

Aλαβαιιόκελνο θόξνο εηζνδήκαηνο (έζνδν) / έμνδν 6.406 1.357 
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9. Θέξδε αλά Κεηνρή  
 

Ν ππνινγηζκφο ησλ βαζηθψλ θαη απνκεησκέλσλ θεξδψλ αλά κεηνρή έρεη σο εμήο: 
 

 
ΝΚΗΙΝΠ  ΔΡΑΗΟΗΑ 

 
31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010 

Θαζαξφ θέξδνο απνδηδφκελν ζηνπο 

κεηφρνπο ηεο κεηξηθήο 
17.701 36.626 1.605 2.054 

     Κέζνο ζηαζκηθφο αξηζκφο κεηνρψλ  158.961.721 158.961.721 158.961.721 158.961.721 
Μείνλ: Κέζνο ζηαζκηθφο αξηζκφο 
ηδίσλ κεηνρψλ 

0 0 0 0 

Κέζνο ζηαζκηθφο αξηζκφο κεηνρψλ ζε 

θπθινθνξία 
158.961.721 158.961.721 158.961.721 158.961.721 

Βαζηθά θέξδε αλά κεηνρή (ΘΑΚ) 
(ζε επξώ) 

€ 0,1114 € 0,2304 € 0,0101 € 0,0129 

     Κέζνο ζηαζκηθφο αξηζκφο κεηνρψλ ζε 
θπθινθνξία (γηα βαζηθά ΘΑΚ) 

158.961.721 158.961.721 158.961.721 158.961.721 

Δπίδξαζε απφ ελδερφκελε άζθεζε 

δηθαησκάησλ πξναίξεζεο (κέζνο 
ζηαζκηθφο αξηζκφο ρξήζεο) 

0 0 0 0 

Κέζνο ζηαζκηθφο αξηζκφο κεηνρψλ ζε 
θπθινθνξία (γηα απνκεησκέλα ΘΑΚ) 

158.961.721 158.961.721 158.961.721 158.961.721 

     Απνκεησκέλα θέξδε αλά κεηνρή 

(ΘΑΚ) (ζε επξώ) 
€ 0,1114 € 0,2304 € 0,0101 € 0,0129 

 
Ζ δηαθνξά κεηαμχ ηνπ κέζνπ ζηαζκηθνχ  αξηζκνχ κεηνρψλ ζε θπθινθνξία θαη ησλ κεηνρψλ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη απηψλ πνπ ζα πξνέθππηαλ απφ ελδερφκελε άζθεζε δηθαησκάησλ πξναίξεζεο 

δελ είλαη ζεκαληηθή. 

 

10. Κεξίζκαηα  
 ΝΚΗΙΝΠ ΔΡΑΗΟΗΑ 

 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010 

Γεισζέληα κεξίζκαηα θνηλώλ κεηνρώλ ζηε ρξήζε:    

Ρειηθφ κέξηζκα ρξήζεο 2009 0 49.091 0 23.844 
Ξξψην κέξηζκα ρξήζεο 2010 0 4.195 0 0 

Ρειηθφ κέξηζκα ρξήζεο 2010 13.647 0 719 0 
Ξξψην κέξηζκα ρξήζεο 2011 3.630 0 0 0 

Κέξηζκα σο ε θίλεζε ηδίσλ θεθαιαίσλ 17.277 53.286 719 23.844 

     

Πχλνιν κεξίζκαηνο ρξήζεο 2010: €0,004523 

(Δηαηξίαο € 0,004523) 
0 719 0 719 

Πχλνιν κεξίζκαηνο ρξήζεο 2011: €0,003535 
(Δηαηξίαο € 0,003535) 

562 0 562 0 

Μείνλ : Πνζά πνπ έρνπλ θαηαβιεζεί ζηε 
ρξήζε  

0 0 0 0 

Κέξηζκα πνπ δελ έρεη αλαγλσξηζηεί ζαλ 
ππνρξέσζε θαηά ηελ 31ε  Γεθεκβξίνπ  

562 719 562 719 
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11. Δλζώκαηα πάγηα ζηνηρεία 
Ρα ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία αλαιχνληαη σο εμήο:  
 

ΝΚΗΙΝΠ 
Δδαθηθέο 
εθηάζεηο 

Θηίξηα θαη 
εγθαηαζηάζεηο 

Κεραλήκαηα 
θαη 

εμνπιηζκόο 

Κεηαθνξηθά 
κέζα 

Έπηπια &  
εμνπιηζκόο 

Αθηλεην-
πνηήζεηο 

ππό 
εθηέιεζε 

Ινηπά 
Δλζώκαηα 

Ξάγηα 
ΠΛΝΙΑ 

1ε  Ηαλνπαξίνπ 2011 
     

  
Θφζηνο 11.141 26.474 286.754 6.769 117.986 2.227 900 452.251 
Πσξεπκέλεο     
απνζβέζεηο  0 -6.017 -92.454 -2.954 -69.511 0 -149 -171.085 

Αλαπόζβεζηε 
αμία   1ε  
Ηαλνπαξίνπ 
2011 11.141 20.457 194.300 3.815 48.475 2.227 751 281.166 

       
 

 ΘΝΠΡΝΠ 
      

 
 Ξξνζζήθεο 

ρξήζεσο 405 1.513 25.078 791 3.931 1.174 1.674 34.566 
Κεηαθνξά 
παγίσλ απφ (ζε) 
άιιε θαηεγνξία 0 619 11.142 517 -968 -803 0 10.507 
Κεηαθνξά απφ 
(ζε) απνζέκαηα 0 0 18 0 0 0 0 18 
Δθπνηήζεηο 0 -437 -9.772 -545 -321 0 -651 -11.726 
Γηαγξαθέο 0 -453 -505 -57 -209 -194 -3 -1.421 
Ππλαιιαγκαηηθέο 
δηαθνξέο 78 530 33 128 -504 -65 -5 195 

 
             

 ΠΥΟΔΚΔΛΔΠ ΑΞΝΠΒΔΠΔΗΠ 
    

 
 Απνζβέζεηο 

ρξήζεσο 0 -1.906 -30.576 -1.061 -13.663 0 -232 -47.438 
Απνκείσζε  0 0 0 0 0 0 0 0 
Δθπνηήζεηο  0 406 5.714 393 108 0 21 6.642 
Γηαγξαθέο 0 95 472 58 77 0 1 703 
Ππλαιιαγκαηηθέο 
δηαθνξέο 0 -82 843 -56 643 0 -8 1.340 
Κεηαθνξά 
παγίσλ απφ (ζε) 
άιιε θαηεγνξία 0 42 -8.550 -466 -1.950 0 0 -10.924 
Κεηαθνξά απφ 
(ζε) απνζέκαηα 0 0 12 0 0 0 0 12 

Αλαπόζβεζηε 
αμία 31 
Γεθεκβξίνπ 
2011 11.624 20.784 188.209 3.517 35.619 2.339 1.548 263.640 

       
 

 31ε Γεθεκβξίνπ 2011 
     

 
 Θφζηνο 11.624 28.246 312.748 7.603 119.915 2.339 1.915 484.390 

Πσξεπκέλεο       
απνζβέζεηο  0 -7.462 -124.539 -4.086 -84.296 0 -367 -220.750 

Αλαπόζβεζηε 

αμία 31ε  
Γεθεκβξίνπ 
2011 11.624 20.784 188.209 3.517 35.619 

              
2.339 1.548 263.640 

 

 

 

 

 

 



ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.                                                                                                                        
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 

 

77 

 

 

 

 

 

ΝΚΗΙΝΠ 
Δδαθηθέο 
εθηάζεηο 

Θηίξηα θαη 
εγθαηαζηάζεηο 

Κεραλήκαηα 
θαη 

εμνπιηζκόο 

Κεηαθνξηθά 
κέζα 

Έπηπια &  
εμνπιηζκόο 

Αθηλεην-
πνηήζεηο 

ππό 
εθηέιεζε 

Ινηπά 
Δλζώκαηα 

Ξάγηα 
ΠΛΝΙΑ 

      
  

1ε  Ηαλνπαξίνπ 2010 
     

  
Θφζηνο 9.549 13.956 247.743 4.668 111.373 1.019 0 388.308 
Πσξεπκέλεο     
απνζβέζεηο  0 -2.861 -73.626 -2.083 -65.951 0 0 -144.521 

Αλαπόζβεζηε 
αμία   1ε  
Ηαλνπαξίνπ 
2010 9.549 11.095 174.117 2.585 45.422 1.019 0 243.787 

       
 

 ΘΝΠΡΝΠ 
      

 
 Ξξνζζήθεο 

ρξήζεσο 0 1.655 48.115 1.464 5.005 1.943 714 58.896 
Κεηαθνξά 
παγίσλ απφ 
(ζε) άιιε 
θαηεγνξία 415 -161 -21.384 -241 -3.842 -962    141 -26.034 
Κεηαθνξά απφ 
(ζε) 
απνζέκαηα 0 0 -2.641 0 0 0 0 -2.641 
Δθπνηήζεηο 0 -129 -3.477 -183 -339 0 -1 -4.129 
Γηαγξαθέο 0 -839 -1.512 -10 -150 -337 0 -2.848 
Ξξνζζήθεο 
ιφγσ 
εμαγνξψλ 
ζπγαηξηθψλ 1.090 10.435 5.920 697 3.756 311 0 22.209 

Ππλαιιαγκαηηθ
έο δηαθνξέο 87 1.557 13.990 374 2.183 253 46 18.490 

 
             

 ΠΥΟΔΚΔΛΔΠ ΑΞΝΠΒΔΠΔΗΠ 
    

 
 Απνζβέζεηο 

ρξήζεσο 0 -1.824 -26.321 -996 -14.412 0 -100 -43.653 
Απνκείσζε  0 -13 -41 0 0 0 0 -54 
Δθπνηήζεηο  0 28 2.688 60 86 0 1 2.863 
Γηαγξαθέο 0 67 1.176 10 71 0 1 1.325 
Ξξνζζήθεο 
ιφγσ 
εμαγνξψλ 
ζπγαηξηθψλ  0 -1.304 -2.565 -295 -2.898 0 0 -7.062 
Ππλαιιαγκαηηθ
έο δηαθνξέο 0 -220 -4.386 -132 -1.770 0 -8 -6.516 
Κεηαθνξά 
παγίσλ απφ 
(ζε) άιιε 
θαηεγνξία 0 110 10.621 482 15.363 0 -43 26.533 

Αλαπόζβεζηε 
αμία 31ε  
Γεθεκβξίνπ 
2010 11.141 20.457 194.300 3.815 48.475 2.227 751 281.166 

       
 

 31ε Γεθεκβξίνπ 2010 
     

 
 Θφζηνο 11.141 26.474 286.754 6.769 117.986 2.227 900 452.251 

Πσξεπκέλεο       
απνζβέζεηο  0 -6.017 -92.454 -2.954 -69.511 0 -149 -171.085 

Αλαπόζβεζηε 
αμία 31ε  
Γεθεκβξίνπ 
2010 11.141 20.457 194.300 3.815 48.475 2.227 751 281.166 
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ΔΡΑΗΟΗΑ 
Δδαθηθέο 
εθηάζεηο 

Θηίξηα θαη 
εγθαηαζηάζεηο 

Κεραλήκαηα 
θαη 

εμνπιηζκόο 

Κεηαθνξηθά 
κέζα 

Έπηπια &  
εμνπιηζκόο 

ΠΛΝΙΑ 

1ε  Ηαλνπαξίνπ 2011      

Θφζηνο 3.030 3.733 1 665 74.631 82.060 

Πσξεπκέλεο απνζβέζεηο 0 -1.351 -1 -116 -44.869 -46.337 
Αλαπόζβεζηε αμία  1ε  
Ηαλνπαξίνπ 2011 3.030 2.382 0 549 29.762 35.723 

       

ΘΝΠΡΝΠ       

Ξξνζζήθεο ρξήζεσο 0 0 0 0 1.606 1.606 
Κεηαθνξά παγίσλ απφ (ζε) 
άιιε θαηεγνξία 0 791 0 0 -3.040 -2.249 

     

ΠΥΟΔΚΔΛΔΠ ΑΞΝΠΒΔΠΔΗΠ     

Απνζβέζεηο ρξήζεσο 0 -459 0 -100 -9.835 -10.394 
Κεηαθνξά παγίσλ απφ (ζε) 
άιιε θαηεγνξία  0 -173 0 0 0 -173 

Αλαπόζβεζηε αμία 31ε  
Γεθεκβξίνπ 2011 3.030 2.541 0 449 18.493 24.513 

       

31ε Γεθεκβξίνπ 2011          

Θφζηνο 3.030 4.524 1 665 73.197 81.417 

Πσξεπκέλεο απνζβέζεηο  0 -1.983 -1 -216 -54.704 -56.904 

Αλαπόζβεζηε αμία 31ε  
Γεθεκβξίνπ 2011 3.030 2.541 0 449 18.493 24.513 

 
 
 

ΔΡΑΗΟΗΑ 
Δδαθηθέο 
εθηάζεηο 

Θηίξηα θαη 
εγθαηαζηάζεηο 

Κεραλήκαηα 
θαη 

εμνπιηζκόο 

Κεηαθνξηθά 
κέζα 

Έπηπια &  
εμνπιηζκόο 

ΠΛΝΙΑ 

1ε  Ηαλνπαξίνπ 2010      

Θφζηνο 3.030 3.733 1 112 74.336 81.212 

Πσξεπκέλεο απνζβέζεηο 0 -939 -1 -57 -34.207 -35.204 
Αλαπόζβεζηε αμία  1ε  
Ηαλνπαξίνπ 2010 3.030 2.794 0 55 40.129 46.008 

       

ΘΝΠΡΝΠ       

Ξξνζζήθεο ρξήζεσο 0 0 0 553 295 848 

     

ΠΥΟΔΚΔΛΔΠ ΑΞΝΠΒΔΠΔΗΠ     

Απνζβέζεηο ρξήζεσο 0 -412 0 -59 -10.662 -11.133 

Αλαπόζβεζηε αμία 31ε  
Γεθεκβξίνπ 2010 3.030 2.382 0 549 29.762 35.723 

       

31ε Γεθεκβξίνπ 2010          

Θφζηνο 3.030 3.733 1 665 74.631 82.060 

Πσξεπκέλεο απνζβέζεηο  0 -1.351 -1 -116 -44.869 -46.337 
Αλαπόζβεζηε αμία 31ε  
Γεθεκβξίνπ 2010 3.030 2.382 0 549 29.762 35.723 
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Πε ζπγαηξηθή ηνπ Νκίινπ πθίζηαηαη ππνζήθε επί ινηπψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο χςνπο € 8,4 εθαη. πξνο 

εμαζθάιηζε ηξαπεδηθνχ δαλείνπ χςνπο € 3,9 εθαη. θαη ηξαπεδηθψλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ χςνπο € 4,5 εθαη. 

(ηελ 31/12/2011 δελ είρε γίλεη ρξήζε ηνπ δαλείνπ ελψ νη ρξεζηκνπνηεζείζεο εγγπεηηθέο επηζηνιέο ήηαλ € 3,9 

εθαη.). Δπίζεο, ζπγαηξηθή ηνπ Νκίινπ έρεη εμαζθαιίζεη δάλεην  € 3,28 εθαη. κε ππνζήθε επί θηηξίνπ θαη 

εγγπεηηθή επηζηνιή. 

Γελ πθίζηαληαη άιινη πεξηνξηζκνί, πέξαλ ησλ αλσηέξσ, ζηελ ηδηνθηεζία ή κεηαβίβαζε ή ινηπέο επηβαξχλζεηο 

επί ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ Νκίινπ. Δπίζεο θαλέλα ζηνηρείν ησλ γεπέδσλ, θηηξίσλ θαη κεραλνινγηθνχ 

εμνπιηζκνχ δελ έρεη δεζκεπζεί σο εγγχεζε έλαληη ππνρξεψζεσλ.   

Ρελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2011 ν Όκηινο δελ είρε ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο γηα ηελ αγνξά ελζψκαησλ παγίσλ 

ζηνηρείσλ. 

 

 

 

12. Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  
 

ΝΚΗΙΝΠ GOODWILL ΙΝΓΗΠΚΗΘΝ 

ΔΜΝΓΑ ΔΟΔΛΑΠ & 
ΑΛΑΞΡΜΖΠ 
(Δζσηεξηθώο 

δεκηνπξγνύκελα) 

ΙΝΗΞΑ 

ΓΗΘΑΗΥΚΑΡΑ 
ΒΗΝΚ/ΛΗΘΖΠ 
ΗΓΗΝΘΡΖΠΗΑΠ 

& ΑΓΔΗΔΠ 

ΠΛΝΙΑ 

1ε   Ηαλνπαξίνπ 2011 
  

 
  

 

Θφζηνο 83.081 77.777 41.581 35.791 129.944 368.174 

Πσξεπκέλεο    απνζβέζεηο  -288 -31.283 -8.987 -16.975 -47.121 -104.654 

Αλαπόζβεζηε αμία 1ε  
Ηαλνπαξίνπ 2011 82.793 46.494 32.594 18.816 82.823 263.520 

       ΘΝΠΡΝΠ 

      Ξξνζζήθεο ρξήζεσο 0 37.808 9.388 2.973 7.810 57.979 
Κεηαθνξά παγίσλ απφ 
(ζε) άιιε θαηεγνξία 0 618 0 -236 0 382 

Δθπνηήζεηο 0 -3.267 0 -14 -143 -3.424 

Γηαγξαθέο -126 -87 0 -178 -1 -392 
Ππλαιιαγκαηηθέο 
δηαθνξέο 78 141 -274 606 -614 -63 

 
 

     ΠΥΟΔΚΔΛΔΠ ΑΞΝΠΒΔΠΔΗΠ 
     Απνζβέζεηο ρξήζεσο 0 -7.130 -2.524 -3.122 -13.793 -26.569 

Απνκεηψζεηο 0 0 0 0 -6.500 -6.500 

Δθπνηήζεηο 0 400 0 13 0 413 
Ππλαιιαγκαηηθέο 
δηαθνξέο 0 7 -5 -156 521 367 

Κεηαθνξά παγίσλ απφ 
(ζε) άιιε θαηεγνξία 0 -620 0 235 0 -385 

Γηαγξαθέο 0 86 0 21 1 108 

Αλαπόζβεζηε αμία 31ε  
Γεθεκβξίνπ 2011 82.745 74.450 39.179 18.958 70.104 285.436 

       31ε  Γεθεκβξίνπ 2011 
      Θφζηνο 83.033 112.990 50.695 38.942 136.996 422.656 

Πσξεπκέλεο    απνζβέζεηο  -288 -38.540 -11.516 -19.984 -66.892 -137.220 

Αλαπόζβεζηε αμία 31ε  
Γεθεκβξίνπ 2011 82.745 74.450 39.179 18.958 70.104 285.436 
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ΝΚΗΙΝΠ GOODWILL ΙΝΓΗΠΚΗΘΝ 

ΔΜΝΓΑ ΔΟΔΛΑΠ & 
ΑΛΑΞΡΜΖΠ 
(Δζσηεξηθώο 

δεκηνπξγνύκελα) 

ΙΝΗΞΑ 

ΓΗΘΑΗΥΚΑΡΑ 
ΒΗΝΚ/ΛΗΘΖΠ 
ΗΓΗΝΘΡΖΠΗΑΠ 

& ΑΓΔΗΔΠ 

ΠΛΝΙΑ 

1ε   Ηαλνπαξίνπ 2010 
  

 
  

 

Θφζηνο 59.123 60.643 29.541 34.675 109.205 293.187 

Πσξεπκέλεο    απνζβέζεηο  -289 -26.992 -8.074 -11.368 -40.843 -87.566 

Αλαπόζβεζηε αμία 1ε  
Ηαλνπαξίνπ 2010 58.834 33.651 21.467 23.307 68.362 205.621 

       ΘΝΠΡΝΠ 

      Ξξνζζήθεο ρξήζεσο 23.583 18.679 20.647 6.853 19.570 89.332 
Κεηαθνξά παγίσλ απφ 
(ζε) άιιε θαηεγνξία -1 -2.923 -1.340 -6.477 1.590 -9.151 
Ξξνζζήθεο ιφγσ 
εμαγνξψλ ζπγαηξηθψλ 0 319 0 402 0 721 

Δθπνηήζεηο 0 -103 -6.950 0 0 -7.053 

Γηαγξαθέο 0 -4 -961 -879 -276 -2.120 
Ππλαιιαγκαηηθέο 
δηαθνξέο 376 1.166 644 1.217 -145 3.258 

 
 

     ΠΥΟΔΚΔΛΔΠ ΑΞΝΠΒΔΠΔΗΠ 
     Απνζβέζεηο ρξήζεσο 0 -5.927 -2.488 -2.227 -13.909 -24.551 

Απνκεηψζεηο 0 -72 0 0 0 -72 

Δθπνηήζεηο 0 0 280 0 0 280 
Ππλαιιαγκαηηθέο 
δηαθνξέο 0 -630 -28 -712 114 -1.256 

Κεηαθνξά παγίσλ απφ 
(ζε) άιιε θαηεγνξία 1 2.566 1.314 -2.735 7.506 8.652 

Ξξνζζήθεο ιφγσ 
εμαγνξψλ ζπγαηξηθψλ  0 -229 0 0 0 -229 

Γηαγξαθέο 0 1 9 67 11 88 

Αλαπόζβεζηε αμία 31ε  
Γεθεκβξίνπ 2010 82.793 46.494 32.594 18.816 82.823 263.520 

       31ε  Γεθεκβξίνπ 2010 
      Θφζηνο 83.081 77.777 41.581 35.791 129.944 368.174 

Πσξεπκέλεο    απνζβέζεηο  -288 -31.283 -8.987 -16.975 -47.121 -104.654 

Αλαπόζβεζηε αμία 31ε  
Γεθεκβξίνπ 2010 82.793 46.494 32.594 18.816 82.823 263.520 
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ΔΡΑΗΟΗΑ ΙΝΓΗΠΚΗΘΝ 

ΔΜΝΓΑ ΔΟΔΛΑΠ & 
ΑΛΑΞΡΜΖΠ 
(Δζσηεξηθώο 

δεκηνπξγνύκελα) 

ΓΗΘΑΗΥΚΑΡΑ 
ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖΠ 
ΗΓΗΝΘΡΖΠΗΑΠ & 

ΑΓΔΗΔΠ 

ΠΛΝΙΑ 

1ε  Ηαλνπαξίνπ 2011 
   

 
Θφζηνο 30.228 28.482 16.972 75.683 
Πσξεπκέλεο απνζβέζεηο -18.913 -7.588 -14.042 -40.543 

Αλαπόζβεζηε αμία 1ε 
Ηαλνπαξίνπ 2011 11.315 20.894 2.930 35.140 

     ΘΝΠΡΝΠ 

    Ξξνζζήθεο ρξήζεσο 3.424 9.104 341 12.869 

Κεηαθνξά παγίσλ απφ (ζε) άιιε 
θαηεγνξία 0 0 -217 -217 

 
 

   ΠΥΟΔΚΔΛΔΠ ΑΞΝΠΒΔΠΔΗΠ  
   Απνζβέζεηο ρξήζεσο -2.009 -1.201 -946 -4.156 

Κεηαθνξά παγίσλ απφ (ζε) άιιε 

θαηεγνξία 0 0 217 217 

Αλαπόζβεζηε αμία 31ε  
Γεθεκβξίνπ 2011 12.730 28.797 2.325 43.852 

     31ε Γεθεκβξίνπ 2011 
    Θφζηνο 33.652 37.586 17.096 88.334 

Πσξεπκέλεο απνζβέζεηο  -20.922 -8.789 -14.771 -44.482 

Αλαπόζβεζηε αμία 31ε  
Γεθεκβξίνπ 2011 12.730 28.797 2.325 43.852 

 
 
 
 

 
 
 

ΔΡΑΗΟΗΑ ΙΝΓΗΠΚΗΘΝ 

ΔΜΝΓΑ ΔΟΔΛΑΠ 
& ΑΛΑΞΡΜΖΠ 
(Δζσηεξηθώο 

δεκηνπξγνύκελα) 

ΓΗΘΑΗΥΚΑΡΑ 
ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖΠ 
ΗΓΗΝΘΡΖΠΗΑΠ & 

ΑΓΔΗΔΠ 

ΠΛΝΙΑ 

1ε  Ηαλνπαξίνπ 2010 
   

 
Θφζηνο 23.344 17.946 16.825 58.115 
Πσξεπκέλεο απνζβέζεηο -17.777 -6.138 -13.255 -37.170 

Αλαπόζβεζηε αμία 1ε 

Ηαλνπαξίνπ 2010 5.567 11.808 3.570 20.945 

     ΘΝΠΡΝΠ 
    Ξξνζζήθεο ρξήζεσο 6.884 10.536 147 17.567 

 
 

   ΠΥΟΔΚΔΛΔΠ ΑΞΝΠΒΔΠΔΗΠ  
   Απνζβέζεηο ρξήζεσο -1.136 -1.450 -787 -3.373 

Αλαπόζβεζηε αμία 31ε  
Γεθεκβξίνπ 2010 11.316 20.894 2.931 35.140 

     31ε Γεθεκβξίνπ 2010 
    Θφζηνο 30.228 28.482 16.972 75.683 

Πσξεπκέλεο απνζβέζεηο  -18.913 -7.588 -14.042 -40.543 

Αλαπόζβεζηε αμία 31ε  
Γεθεκβξίνπ 2010 11.315 20.894 2.930 35.140 
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13. Ππκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο θαη ζπγγελείο εηαηξίεο 

ΠΚΚΔΡΝΣΔΠ ΝΚΗΙΝ ΠΔ ΠΓΓΔΛΔΗΠ 
ΔΡΑΗΟΔΗΔΠ  

% ζπκκεηνρήο ΣΥΟΑ 31/12/2011 31/12/2010 

Bilyoner Interactif Hizmelter AS 25% Ρνπξθία 2.050 1.758 
Lotrich Information Co. Ltd 40% Ρατβάλ 4.676 4.785 
Nanum Lotto Co Ltd 15% Θνξέα 5.970 5.970 
Kelicom Holdings Co Ltd Group 33% Θχπξνο 11.501 0 
CyberArts Licensing LCC 29,75% Ζλ.Ξνιηηείεο 0 4.075 
Intralot South Africa Ltd 45% N.Αθξηθή 2.459 3.623 

Ινηπέο   311 307 

   26.967 20.518 

     

 
 
 

ΠΚΚΔΡΝΣΔΠ ΗΛΡΟΑΙΝΡ  Α.Δ. ΠΔ 
ΠΓΓΔΛΔΗΠ ΔΡΑΗΟΔΗΔΠ  

% 
ζπκκεηνρήο 

ΣΥΟΑ 
Αμία 

θηήζεο 
Απν-

κείσζε 
Απνκ. αμία 

θηήζεο 
Απνκ. αμία 

θηήζεο 

   31/12/11   31/12/11 31/12/10 

Bilyoner Interactif Hizmelter AS 25% Ρνπξθία 499 0 499 499 

Lotrich Information Co Ltd 40% Ρατβάλ 5.131 0 5.131 5.131 
Nanum Lotto Co Ltd 15% Θνξέα 5.970 0 5.970 5.970 
Intralot South Africa Ltd  45% N.Αθξηθή 2.300 0 2.300 2.300 
Ινηπέο   1 0 1 1 

   13.901 0 13.901 13.901 
       

ΠΚΚΔΡΝΣΔΠ ΗΛΡΟΑΙΝΡ Α.Δ. ΠΔ 
ΘΓΑΡΟΗΘΔΠ ΔΡΑΗΟΗΔΠ 

Ξνζνζηό 
ζπκκεηνρήο 

ΣΥΟΑ 31/12/11 
Απν-

κείσζε 
31/12/11 31/12/10 

Intralot De Chile S.A. 99,99% Σηιή 0 0 0 0 
Intralot Inc 85% ΖΞΑ 9.253 0 9.253 9.253 

Intralot De Peru SAC 99,98% Ξεξνχ 15.759 0 15.759 15.759 

Pollot Ltd 100% Ξνισλία 3.687 0 3.687 3.687 
Intralot Holdings International Ltd 100% Θχπξνο 8.464 0 8.464 8.464 
Intralot Australia Pty Ltd 100% Απζηξαιία 114 0 114 114 

Δηαηξία Πηνηρεκάησλ Α.Δ. 95% Διιάδα 139 0 139 139 

Maltco Lotteries Ltd 73% Κάιηα 6.993 0 6.993 6.993 

Intralot Betting Operations Ltd 54,95% Θχπξνο 2.000 0 2.000 2.000 
Royal Highgate Ltd 5,69% Θχπξνο 225 0 225 182 
Inteltek Internet AS 20% Ρνπξθία 67.326 0 67.326 67.326 
Loteria Moldovei S.A. 47,90% Κνιδαβία 656 0 656 656 
Intralot Asia Pacific Ltd 100% Θίλα 295 0 295 295 
Intralot Luxembourg S.A. 100% Ινπμεκβνχξγν 31 0 31 31 

Intralot New Zealand Ltd 100% Λέα Εειαλδία 568 0 568 568 
Intralot Iberia SAU 100% Ηζπαλία 635 0 635 635 
Intralot Iberia Holdings S.A. 100% Ηζπαλία 60 0 60 60 
Tecnoaccion S.A. 50,01% Αξγεληηλή 8.225 0 8.225 8.225 

Intralot Beijing Co Ltd 100% Θίλα 1.178 0 1.178 551 
Intralot Argentina S.A.  89,79% Αξγεληηλή 453 0 453 453 
Gaming Solutions International Ltd 99% Θνινκβία 0 0 0 0 

Intralot South Korea S.A. 100% Θνξέα 75 0 75 75 
Intralot Do Brazil Ltda 99,97% Βξαδηιία 6.387 0 6.387 6.387 
Intralot Finance UK Plc 100% Ζλ.Βαζίιεην 57 0 57 57 
Intralot Interactive S.A. 51% Διιάδα 31 0 31 31 
Intralot Nederland B.V. 100% Νιιαλδία 91 0 91 91 
Intralot France S.A.S. 100% Γαιιία 501 0 501 251 
Intralot Maroc S.A. 99,83% Καξφθν 27 0 27 27 

Intralot Minas Gerais Ltda 24% Βξαδηιία 1.442 0 1.442 1.442 
Ινηπέο   75 -1 74 74 

   134.747 -1 134.746 133.826 

ΓΔΛΗΘΝ ΠΛΝΙΝ   148.648 -1 148.647 147.727 
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Γνκή Νκίινπ 
Νη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πεξηιακβάλνπλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ΗΛΡΟΑΙΝΡ θαη ησλ 

ζπγαηξηθψλ ηεο νη νπνίεο απεηθνλίδνληαη θαησηέξσ : 

I. Κέζνδνο πιήξνπο ελνπνίεζεο: ΔΓΟΑ 
% ΑΚΔΠΖΠ 

ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ 

% ΔΚΚΔΠΖΠ 

ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ 

ΠΛΝΙΗΘΝ % 

ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ 

 ΗΛΡΟΑΙΝΡ Α.Δ. Καξνχζη, Αηηηθή Κεηξηθή Κεηξηθή - 

5. ΔΡΑΗΟΗΑ ΠΡΝΗΣΖΚΑΡΥΛ Α.Δ. Καξνχζη, Αηηηθή 95% 5% 100% 

10. BETTING CYPRUS LTD Ιεπθσζία, Θχπξνο  100% 100% 

 INTRALOT DE CHILE S.A. Παληηάγθν, Σηιή 99,99%  99,99% 

 INTRALOT DE PERU SAC Ιίκα, Ξεξνχ 99,98%  99,98% 

 INTRALOT INC Αηιάληα, ΖΞΑ 85%  85% 

 
INTRALOT BETTING 
OPERATIONS (CYPRUS) LTD 

Ιεπθσζία, Θχπξνο 54,95%  54,95% 

1. ROYAL HIGHGATE LTD Ξαξαιίκλη, Θχπξνο 5,69% 29,39% 35,08% 

 POLLOT Sp.Zoo Βαξζνβία, Ξνισλία 100%  100% 

 ΚALTCO LOTTERIES LTD Βαιέηα, Κάιηα 73%  73% 

 
ΗΛTRALOT HOLDINGS 
INTERNATIONAL LTD 

Ιεπθσζία, Θχπξνο 100%  100% 

2. LOTROM S.A. Βνπθνπξέζηη ,Ονπκαλία  60% 60% 

2. YUGOLOT LTD 
Bειηγξάδη, Πεξβία & 

Καπξνβνχλην 
 100% 100% 

2. BILOT EOOD Πφθηα, Βνπιγαξία  100% 100% 

3. EUROFOOTBALL LTD Πφθηα, Βνπιγαξία  49% 49% 

4. EUROFOOTBALL PRINT LTD Πφθηα, Βνπιγαξία  49% 49% 

2. INTRALOT INTERNATIONAL LTD Ιεπθσζία, Θχπξνο  100% 100% 

5. INTRALOT OPERATIONS LTD Ιεπθσζία, Θχπξνο  100% 100% 

2. 
INTRALOT BUSINESS 
DEVELOPMENT LTD 

Ιεπθσζία, Θχπξνο  100% 100% 

2. INTRALOT TECHNOLOGIES LTD Ιεπθσζία, Θχπξνο  100% 100% 

14. INTELTEK INTERNET AS Θσλ/πνιε, Ρνπξθία 20% 25% 45% 

21. LOTERIA MOLDOVEI S.A. Θηζηλάνπ, Κνιδαβία 47,90% 32,85% 80,75% 

6,7,8 TOTOLOTEK S.A. Βαξζνβία, Ξνισλία  92,89% 92,89% 

2. 
WHITE EAGLE INVESTMENTS 
LTD 

Xεξηθνξληζάηξ, 
Ζλσκέλν Βαζίιεην 

 100% 100% 

2. BETA RIAL Sp.Zoo Βαξζνβία, Ξνισλία  100% 100% 

2. UNICLIC LTD Ιεπθσζία, Θχπξνο  50% 50% 

9. DOWA LTD Ιεπθσζία, Θχπξνο  30% 30% 

 INTRALOT NEW ZEALAND LTD 
Oπέιηγθηνλ, Λέα 

Εειαλδία 
100%  100% 

2. ΗNTRALOT EGYPT LTD Ιεπθσζία, Θχπξνο  88,24% 88,24% 

11,13, 2 E.C.E.S. SAE Θάτξν, Αίγππηνο  90,03% 90,03% 

2. INTRALOT OOO Mφζρα, Οσζία  100% 100% 

 POLDIN LTD Βαξζνβία, Ξνισλία 100%  100% 

 INTRALOT ASIA PACIFIC LTD Σνλγθ Θνλγθ, Θίλα 100%  100% 

 INTRALOT AUSTRALIA PTY LTD Κειβνχξλε, Απζηξαιία 100%  100% 

 INTRALOT LUXEMBOURG S.A. 
Ινπμεκβνχξγν, 
Ινπμεκβνχξγν 

100%  100% 

2. INTRALOT ITALIA S.p.A Οψκε, Ηηαιία  90% 90% 

13. SERVICIOS TRANSDATA S.A. Ιίκα, Ξεξνχ  100% 100% 

 INTRALOT IBERIA SAU Καδξίηε, Ηζπαλία 100%  100% 

 
INTRALOT IBERIA HOLDINGS 
S.A. 

Καδξίηε, Ηζπαλία 100%  100% 

 TECNO ACCION S.A. 
Κπνπέλνο Άηξεο, 

Αξγεληηλή 
50,01%  50,01% 

2. 
GAMING SOLUTIONS 
INTERNATIONAL SAC 

Ιίκα, Ξεξνχ  100% 100% 

2. 
GAMING SOLUTIONS 
INTERNATIONAL LTD 

Κπνγθνηά, Θνινκβία 99% 1% 100% 

 INTRALOT BEIJING Co LTD Ξεθίλν, Θίλα 100%  100% 

2. NAFIROL S.A. 
Κνληεβηδέν, 
Νπξνπγνπάε 

 100% 100% 
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I. Κέζνδνο πιήξνπο ελνπνίεζεο: ΔΓΟΑ 
% ΑΚΔΠΖΠ 

ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ 

% ΔΚΚΔΠΖΠ 

ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ 

ΠΛΝΙΗΘΝ % 

ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ 

15. INTRALOT ARGENTINA S.A. 
Κπνπέλνο Άηξεο, 

Αξγεληηλή 
89,79% 10,21% 100% 

2. LEBANESE GAMES S.A.L Ιίβαλνο  99,99% 99,99% 

16. VENETA SERVIZI S.R.L. 
Κνγθιηάλν Βελεην, 

Ηηαιία 
 90% 90% 

 INTRALOT SOUTH KOREA S.A. Πενχι, Λ.Θνξέα 100%  100% 

 INTRALOT FINANCE UK PLC 
Ινλδίλν, Ζλσκέλν 

Βαζίιεην 
100%  100% 

 ΑΡΟΝΞΝΠ Α.Δ. Καξνχζη, Αηηηθή 100%  100% 

2. SLOVENSKE LOTERIE A.S. Κπξαηηζιάβα, Πινβαθία  51% 51% 

17. TORSYS S.R.O. Κπξαηηζιάβα, Πινβαθία  51% 51% 

17. TACTUS S.R.O. Κπξαηηζιάβα, Πινβαθία  51% 51% 

 INTRALOT DO BRAZIL LTDA Παν Ξάνιν, Βξαδηιία 99,97%  99,97% 

18. OLTP LTDA 
Οην Ληε Ρδαλέηξν, 

Βξαδηιία 
 93% 93% 

18. INTRALOT MINAS GERAIS LTDA Κίλαο Γθεξάηο, Βξαδηιία 24% 55,98% 79,98% 

2. INTRALOT INTERACTIVE S.A. Καξνχζη, Αηηηθή 51% 24% 75% 

14. INTRALOT JAMAICA LTD Θίλγθζηνλ, Ρδακάηθα  100% 100% 

19. INTRALOT GUATEMALA S.A. 
Γνπαηεκάια Πίηη, 

Γνπαηεκάια 
 100% 100% 

20. 
LOTERIAS  Y  APUESTAS DE 
GUATEMALA S.A. 

Γνπαηεκάια Πίηη, 
Γνπαηεκάια 

 51% 51% 

2. INTRALOT ST. LUCIA LTD 
Θέηζηξηο, Πάληα 

Ινπηζία  
100% 100% 

19. INTRALOT DOMINICANA S.A. Άγηνο Γνκίληθνο  100% 100% 

19. INTRALOT LATIN AMERICA INC Κατάκη, ΖΞΑ  100% 100% 

 INTRALOT NEDERLAND B.V. Άκζηεξληακ, Νιιαλδία 100%  100% 

2. NIKANTRO HOLDINGS Co LTD Ιεπθσζία, Θχπξνο  100% 100% 

22. 
INTRALOT INTERACTIVE USA 
LLC 

Αηιάληα, ΖΞΑ  85% 85% 

2. JACKPOT S.p.A. Οψκε, Ηηαιία  100% 100% 

 INTRALOT MAROC S.A. Θαδακπιάλθα, Καξφθν 99,83%  99,83% 

14. INTRALOT TURKEY A.S. Θσλ/πνιε, Ρνπξθία 50% 49,99% 99,99% 

19. 
INTRALOT CARIBBEAN 
VENTURES LTD 

Θέηζηξηο, Πάληα 
Ινπηζία 

 50,05% 50,05% 

25. SUPREME VENTURES LTD Θίλγθζηνλ, Ρδακάηθα  24,97% 24,97% 

26. AZERINTELTEK AS Κπαθνχ, Αδεξκπατηδάλ  22,95% 22,95% 

19. INTRALOT SURINAME LTD 
Ξαξακαξίκπν, 

Πνπξηλάκ 
 100% 100% 

22. DC09 LLC Γνπίικηλγθηνλ, ΖΞΑ  41,65% 41,65% 

2,13. NETMAN SRL Βνπθνπξέζηη, Ονπκαλία  100%              100% 

15. INTRALOT DE MEXICO LTD Κεμηθφ Πίηη, Κεμηθφ  99,8% 99,8% 

 INTRALOT FRANCE S A.S. Ξαξίζη, Γαιιία 100%  100% 

2. 
INTRALOT HONG KONG 
HOLDINGS LTD 

Σνλγθ Θνλγθ, Θίλα  100% 100% 

30. INTRALOT DISTRIBUTION OOO Mφζρα, Οσζία  100% 100% 

2. INTRALOT CZECH S.R.O. Ξξάγα, Ρζερία  100% 100% 

19. CARIBBEAN VLT SERVICES LTD 
Θέηζηξηο, Πάληα 

Ινπηζία 
 50,001% 50,001% 

31. 
INTRALOT GAMING SERVICES 
PTY 

Κειβνχξλε, Απζηξαιία  100% 100% 

32. INTRALOT LOTTERIES LTD Ιεπθσζία, Θχπξνο 51% 49% 100% 
      

II. Κέζνδνο Θαζαξήο Θέζεο: ΔΓΟΑ 
% ΑΚΔΠΖΠ 

ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ 

% ΔΚΚΔΠΖΠ 

ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ 

ΠΛΝΙΗΘΝ % 

ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ 

 
BILYONER INTERAKTIF 
HIZMELTER AS  

Θσλ/πνιε, Ρνπξθία 25%  25% 

 LOTRICH INFORMATION Co LTD Ρατπέη, Ρατβάλ 40%  40% 

23. CYBERARTS LICENSING LLC Κπέξθιευ, ΖΞΑ  29,75% 29,75% 

24.  CYBERARTS INC Κπέξθιευ, ΖΞΑ  29,75% 29,75% 
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II. Κέζνδνο Θαζαξήο Θέζεο: ΔΓΟΑ 
% ΑΚΔΠΖΠ 

ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ 

% ΔΚΚΔΠΖΠ 

ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ 

ΠΛΝΙΗΘΝ % 

ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ 

 INTRALOT SOUTH AFRICA LTD 
Γηνράλεζκπνπξγθ, N. 

Αθξηθή 
45%  45% 

12. GIDANI LTD 
Γηνράλεζκπνπξγθ, N. 

Αθξηθή 
 8,10% 8,10% 

2. KELICOM HOLDINGS CO LTD Ιεπθσζία, Θχπξνο  33% 33% 

27. DINET ZAO Mφζρα, Οσζία  33% 33% 

28. PROMARTA OOO Mφζρα, Οσζία  33% 33% 

29. 
FAVORIT BOOKMAKERS OFFICE 
OOO 

Mφζρα, Οσζία  24,75% 24,75% 

 

Θπγαηξηθή ηεο: 

1: Intralot Betting Operations(Cyprus) Ltd 12: Intralot South Africa Ltd 23: Intralot Interactive USA LLC 

2: Intralot Holdings International Ltd 13: Intralot Operations  Ltd 24: CyberArts Licensing LLC 

3: Bilot EOOD 14: Intralot Iberia Holdings S.A. 25: Intralot Caribbean Ventures Ltd 

4: Eurofootball Ltd 15: Intralot de Chile S.A 26: Inteltek Internet AS 

5: Intralot International Ltd 16: Intralot Italia S.p.A 27: Kelicom Holdings Co Ltd 

6: Pollot Sp.Zoo 17: Slovenske Loterie AS 28: Dinet ZAO 

7: White Eagle Investments Ltd 18: Intralot Do Brazil Ltda 29: Promarta OOO 

8: Beta Rial Sp.Zoo. 19: Intralot St.Lucia Ltd 30: Intralot OOO 

9: Uniclic Ltd 20: Intralot Guatemala S.A. 31: Intralot Australia PTY LTD 

10: Δηαηξία Πηνηρεκάησλ Α.Δ. 21: Nikantro Holdings Co Ltd 32: Intralot Technologies Ltd 

11: Intralot Egypt Ltd 22: Intralot Inc  

        
 
Βαζηθά νηθνλνκηθά κεγέζε εηαηξεηώλ ελνπνηνύκελσλ κε ηελ κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο (πξψην 
επίπεδν ελνπνίεζεο) 

Βαζηθά νηθνλνκηθά κεγέζε Δλεξγεηηθό πνρξεώζεηο Έζνδα 
θέξδε / 

(δεκίεο) κεηά 
θόξσλ 

BILYONER INTERAKTIF HIZMELTER AS  12.966 4.767 19.471 5.620 
LOTRICH INFORMATION Co. LTD 14.438 2.657 2.910 -182 
KELICOM HOLDINGS CO LTD GROUP 10.293 11.865 4.518 -2.522 
INTRALOT SOUTH AFRICA LTD 35.548 30.750 7.750 -111 

     
 

Ν Όκηινο έρεη επίζεο κηθξήο αμίαο ινηπέο ζπκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο θαη ζπγγελείο γηα ηηο νπνίεο ζε ζρέζε 

κε ηελ ΗΛΡΟΑΙΝΡ Α.Δ. δελ πθίζηαηαη ζρέζε κεηξηθήο – ζπγαηξηθήο κε ηε κνξθή ηεο λνκηθήο νληφηεηαο.  

 

Ζ εηαηξία ε Inteltek Internet AS ελνπνηείηαη κε ηε κέζνδν ηεο πιήξνπο ελνπνίεζεο θαζψο ζπληξέρνπλ νη 

πξνυπνζέζεηο ηνπ ΓΙΞ 27. 

 

Νη εηαηξίεο Yugolot Ltd θαη E.C.E.S. SAE είλαη ζε δηαδηθαζία εθθαζάξηζεο. 

 

Θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ηεηάξηνπ ηξηκήλνπ ηνπ 2011 ν Όκηινο πξνρψξεζε ζε πψιεζε ηεο ζπλδεδεκέλεο 

εηαηξίαο CyberArts Licensing LLC. Ρν απνηέιεζκα ηεο ζπλαιιαγήο απηήο επηβάξπλε ηα θέξδε ηνπ Νκίινπ 

θαηά € 372 ρηι. 
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14. Δμαγνξέο – ηδξύζεηο επηρεηξήζεσλ  
 
Δμαγνξέο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ην 2011 
 
Ππκκεηνρή ζηελ Kelicom Holdings Co Limited 

 
Ρνλ Απξίιην ηνπ 2011 νινθιεξψζεθε ε εμαγνξά ηνπ 33% ησλ κεηνρψλ ηεο εηαηξείαο Kelicom Holdings Co 

Limited απφ ηελ Intralot Holdings International Limited. 

 
Ηδξύζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ην 2011 
 

Ππκκεηνρή ζηελ Intralot Hong Kong Holdings Ltd κε 100% (έκκεζα). 

Ππκκεηνρή ζηελ Intralot Distribution OOO κε 100% (έκκεζα). 

Ππκκεηνρή ζηελ Intralot Czech S.R.O. κε 100% (έκκεζα). 

Ππκκεηνρή Caribbean VLT Services Ltd κε 50,001% (έκκεζα). 

Ππκκεηνρή ζηελ Intralot Gaming Services PTY κε 100% (έκκεζα). 

Ππκκεηνρή ζηελ Intralot Lotteries Ltd κε 100% (άκεζα θαη έκκεζα). 

 
Κεηαβνιέο πνζνζηώλ ζπκκεηνρήο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ην 2011 
 

Ν Όκηινο αχμεζε ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ ζηελ Totolotek S.A. απφ 92,45% ζε 92,89%, ζηελ Jackpot 

S.p.A απφ 51% ζε 100% θαη ζηελ Royal Highgate Ltd απφ 33,21% ζε 35,08%. 

 

Αύμεζε Κεηνρηθνύ Θεθαιαίνπ Θπγαηξηθώλ: 
 

Αχμεζε ΚΘ ηεο Intralot France SAS θαηά ην πνζφ ησλ € 250 ρηι. 

Αχμεζε ΚΘ ηεο Venetta Servizi S.R.L.  θαηά ην πνζφ  ησλ € 400 ρηι. 

Αχμεζε ΚΘ ηεο Intralot Italia S.p.a.  θαηά ην πνζφ  ησλ € 8,6 εθαη. 

Αχμεζε ΚΘ ηεο Intralot Beijing Co LTD  θαηά ην πνζφ  ησλ € 600 ρηι. 

 

Γηαθνπή εηαηξεηώλ Νκίινπ: 
 

Ν Όκηινο δελ πξνρψξεζε ζηελ δηαθνπή θάπνηαο εηαηξείαο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2011. 

 

15. Ινηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία 
 

Ρα ινηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία, ηα νπνία ζην ζχλνιν ηνπο έρνπλ ηαμηλνκεζεί απφ ηνλ Όκηιν σο 

«Γηαζέζηκα πξνο Ξψιεζε» αλαιχνληαη παξαθάησ: 

 ΝΚΗΙΝΠ ΔΡΑΗΟΗΑ 

 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010 

πόινηπν έλαξμεο 37.697 49.124 434 498 
Αγνξέο 2.303 6.620 1.539 0 

Ξξνζζήθεο ιφγσ εμαγνξάο 0 139 0 0 
Ξσιήζεηο -6.134 -12.529 0 0 
Αλαπξνζαξκνγή Δχινγεο Αμίαο 324 -1.238 -1.005 -64 
Αιιαγή ζηε κέζνδν ελνπνίεζεο 0 -4.795 0 0 
Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 0 376 0 0 

πόινηπν ιήμεο 34.190 37.697 968 434 
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Ρα παξαπάλσ αθνξνχλ: 
 ΝΚΗΙΝΠ ΔΡΑΗΟΗΑ 

  31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010 

Δηζεγκέλα ρξεφγξαθα 30.264 28.681 14 35 
Κε-εηζεγκέλα ρξεφγξαθα 3.926 9.016 954 399 

Πύλνιν 34.190 37.697 968 434 

 
 ΝΚΗΙΝΠ ΔΡΑΗΟΗΑ 

 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010 

Καθξνπξφζεζκα ρξεφγξαθα 34.190 29.098 968 434 
Βξαρππξφζεζκα ρξεφγξαθα 0 8.599 0 0 

Πύλνιν 34.190 37.697 968 434 

 

Θαηά ηε ρξήζε ηνπ 2011 ηα θέξδε ηνπ Νκίινπ απφ ηελ απνηίκεζε ζε εχινγεο αμίεο ησλ παξαπάλσ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ χςνπο  €324 ρηι. (2010: δεκηέο €1.238 ρηι.) αλαιχνληαη ζε θέξδε πνζνχ 

€2.955 ρηι. (2010: θέξδε €694 ρηι.) πνπ θαηαρσξήζεθαλ ζε ηδηαίηεξν απνζεκαηηθφ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ 

θαη ζε δεκηέο πνζνχ €2.631 ρηι. (2010: δεκηέο €1.932 ρηι.) πνπ θαηαρσξήζεθαλ ζηελ θαηάζηαζε 

απνηειεζκάησλ. Αληίζηνηρα γηα ηελ Δηαηξία νη δεκηέο πνζνχ €1.005 ρηι. (2010: δεκηέο €64 ρηι.) 

αλαιχνληαη ζε δεκηέο πνζνχ €21 ρηι. πνπ θαηαρσξήζεθαλ ζε ηδηαίηεξν απνζεκαηηθφ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ 

θαη ζε δεκηέο πνζνχ €984 ρηι. (2010: δεκηέο €64 ρηι.) πνπ θαηαρσξήζεθαλ ζηελ θαηάζηαζε 

απνηειεζκάησλ. Πηηο δεκηέο πνπ θαηαρσξήζεθαλ ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ηνπ Νκίινπ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη δεκίεο πνζνχ €1,26 εθαη. πνπ αθνξνχλ δεκηέο απνκείσζεο νκνιφγσλ ηνπ Διιεληθνχ 

Γεκνζίνπ ιφγσ εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπκκεηνρήο ζηελ αλαδηάηαμε ηνπ Διιεληθνχ ρξένπο (PSI). 

Ρα αληίζηνηρα πνζά γηα ηελ Δηαηξία αλέξρνληαη ζε δεκηέο πνζνχ €0,98 εθαη. Ρα παξαπάλσ νκφινγα έρνπλ 

θαηαηαρζεί ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απεηθνληδφκελα ζην απνζβεζκέλν θφζηνο θαη ε 

νλνκαζηηθή ηνπο αμία πξν PSI ήηαλ €2,5 εθαη. (€1,5 εθαη. κε ιήμε ηνλ Κάξηην ηνπ 2012 θαη €1 εθαη. κε 

ιήμε ηνλ Πεπηέκβξην ηνπ 2040). Ζ ινγηζηηθή αμία πξν δεκηάο απνκείσζεο ήηαλ €2,12 εθαη. θαη ε 

αληίζηνηρε κεηά ηελ απνκείσζε €0,86 εθαη. Ζ δεκηά απνκείσζεο επηκεηξήζεθε κε βάζε ηελ πξνβιεπφκελε 

απφ ην ΓΙΞ 39 κέζνδν πξνεμφθιεζεο ησλ εθηηκψκελσλ ζπκβαηηθψλ κειινληηθψλ ηακηαθψλ ξνψλ φπσο 

πξνέθπςαλ απφ ην PSI, ρξεζηκνπνηψληαο σο επηηφθην πξνεμφθιεζεο ην αξρηθφ απνηειεζκαηηθφ επηηφθην 

πνπ ππνινγίζηεθε θαηά ηελ αλαγλψξηζε ησλ νκνιφγσλ θαη ην νπνίν ζε κεζνζηαζκηθή βάζε αλήιζε ζε 

7,66%.  

 

Γηα επελδχζεηο πνπ εκπνξεχνληαη ζε νξγαλσκέλεο ρξεκαηηζηεξηαθέο αγνξέο, ε εχινγε αμία θαζνξίδεηαη κε 

αλαθνξά ζηε ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκή θιεηζίκαηνο θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. Γηα επελδχζεηο γηα 

ηηο νπνίεο δελ ππάξρεη αληίζηνηρε ηηκή αγνξάο, ε εχινγε αμία θαζνξίδεηαη κε αλαθνξά ζηελ ηξέρνπζα αμία 

αγνξάο ελφο άιινπ κέζνπ ην νπνίν είλαη νπζηαζηηθά ην ίδην, ή εθηηκάηαη βαζηδφκελν ζηηο αλακελφκελεο 

ηακεηαθέο ξνέο ησλ θαζαξψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ απνηεινχλ ηε βάζε ηεο επέλδπζεο ή ζηελ αμία 

θηήζεσο. 
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16. Ινηπέο καθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο  
 

Νη ινηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο αλαιχνληαη θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2011 σο εμήο:  
 

 ΝΚΗΙΝΠ ΔΡΑΗΟΗΑ 

 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010 

Απαηηήζεηο απφ Ξειάηεο 1.462 2.868 0 0 
Απαηηήζεηο απφ ζπλδεκέλα κέξε 
(ζεκ.28) 9.222 24.922 0 0 

Γνζκέλεο  Δγγπήζεηο 1.010 1.414 0 0 

Ινηπέο απαηηήζεηο 87.244 81.264 447 440 

 98.938 110.468 447 440 

 

 
 
 
17. Απνζέκαηα  
 

Ρα απνζέκαηα (ζε ρηι € ) αλαιχνληαη σο εμήο: 
 

 ΝΚΗΙΝΠ ΔΡΑΗΟΗΑ 

 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010 

Δκπνξεχκαηα – κεραλήκαηα 45.468 39.680 38.738 32.056 
Ινηπά 3.334 3.226 0 0 

 48.802 42.906 38.738 32.056 
Απνκείσζε -1.735 -1.735 -1.735 -1.737 

 47.067 41.171 37.003 30.319 
 

Ζ επηβάξπλζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθέκβξηνπ 2011, απφ απνζέκαηα, 

αλέξρεηαη γηα ηνλ Όκηιν ζε € 5.074 ρηι. (2010: € 18.268 ρηι.) ελψ γηα ηελ Δηαηξία € 12.165 ρηι. (2010 : 

€ 42.759 ρηι.). 

 

 

18. Δκπνξηθέο θαη ινηπέο βξαρππξόζεζκεο απαηηήζεηο  
 
 

 ΝΚΗΙΝΠ ΔΡΑΗΟΗΑ 

 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010 

Ξειάηεο 66.293 94.926 30.055 32.643 

Απαηηήζεηο απφ ζπλδεφκελα κέξε 
(Πεκείσζε 28) 

24.538 21.958 178.459 182.497 

Ινηπέο απαηηήζεηο (1) 57.006 43.218 13.776 17.672 

Κείνλ: Ξξνβιέςεηο -7.645 -7.266 -40.551 -30.409 

Έμνδα πξνπιεξσζέληα θαη ινηπέο 
απαηηήζεηο 

34.916 34.843 16.371 18.749 

 175.108 187.679 198.110 221.152 
 

(1) Ππκπεξηιακβάλνληαη παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξνηφληα ζπλνιηθήο αμίαο γηα ηνλ Όκηιν 

31/12/2010 € 80 ρηι. Δπίζεο, ζηνλ Όκηιν 31/12/2011 ζπκπεξηιακβάλνληαη δεζκεπκέλεο ηξαπεδηθέο 

θαηαζέζεηο ζπγαηξηθήο πνζνχ € 4.871 ρηι. σο εγγχεζε ηξαπεδηθνχ δαλείνπ.  
 

Ρα παξαπάλσ ππφινηπα είλαη άηνθα. 
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Ζ ρξνληθή απεηθφληζε βξαρπρξφλησλ θαη καθξνρξφλησλ έρεη σο αθνινχζσο: 
 

  OΚΗΙΝΠ ΔΡΑΗΟΗΑ 

  2011 2010 2011 2010 

ΑΞΑΗΡΖΠΔΗΠ         
Ξειάηεο 67.755 97.793 30.055 32.643 
Απαηηήζεηο απφ ζπλδεφκελα κέξε 33.760 46.880 178.459 182.497 
Έμνδα πξνπιεξσζέληα θαη ινηπέο απαηηήζεηο 180.176 160.740 30.593 36.861 
Ξξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο -7.645 -7.266 -40.550 -30.409 

Πύλνιν 274.046 298.147 198.557 221.592 

ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΙΖΘΡΝΡΖΡΑΠ     
0-3 κήλεο 50.582 58.918 20.978 20.533 
3-12 κήλεο 124.526 128.761 177.132 200.619 

Ξέξα απφ 1  ρξφλν 98.938 110.468 447 440 

Πύλνιν 274.046 298.147  198.557 221.592 

 
 

19. Ρακείν θαη ηακεηαθά ηζνδύλακα  
 

Νη θαηαζέζεηο φςεσο είλαη άηνθεο ή έληνθεο πνπ απνδίδνπλ έζνδα ζηα εθάζηνηε εκεξήζηα ηξαπεδηθά 

επηηφθηα. 

Νη βξαρππξφζεζκεο πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο γίλνληαη γηα πεξηφδνπο απφ κία (1) εκέξα έσο έλα κήλα, 

αλάινγα κε ηηο απαηηνχκελεο αλάγθεο δηαζεζίκσλ ηνπ Νκίινπ, θαη απνδίδνπλ έζνδα αλάινγα κε ηα 

ζρεηηθά ηζρχνληα επηηφθηα.  

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο θαηάζηαζεο ηακεηαθψλ ξνψλ, ηακείν θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα θαηά ηελ 31 

Γεθεκβξίνπ 2011 απνηεινχληαη απφ: 

 ΝΚΗΙΝΠ ΔΡΑΗΟΗΑ 

 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010 

Ρακείν θαη θαηαζέζεηο φςεσο 109.465 100.134 1.392 1.700 

Βξαρππξφζεζκεο πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο 33.033 41.343 13.010 14.606 

 142.498 141.477 14.402 16.306 
 

Νη πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο ζε μέλν λφκηζκα ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ζπκβφιαηα αληαιιαγήο λνκηζκάησλ 

(ηα νπνία έρνπλ ραξαθηήξα πξνζεζκηαθήο θαηάζεζεο θαη φρη παξάγσγνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πξντφληνο). 

 
20. Κεηνρηθό Θεθάιαην θαη Απνζεκαηηθά  
 ΝΚΗΙΝΠ ΔΡΑΗΟΗΑ 

158.961.721 Θνηλέο Κεηνρέο ησλ  € 0,30 εθάζηε 47.689 47.689 

 

Απνζεκαηηθά  
 
Ραθηηθό απνζεκαηηθό  
 

Βάζεη ηνπ Διιεληθνχ εκπνξηθνχ λφκνπ, νη εηαηξείεο απαηηείηαη λα ζρεκαηίδνπλ ην 5% ηνπιάρηζηνλ ησλ 

εηεζίσλ θαζαξψλ ηνπο θεξδψλ, φπσο απηά απεηθνλίδνληαη ζηα ινγηζηηθά βηβιία, ζε ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ, 

κέρξηο φηνπ ην ζσξεπκέλν πνζφ ηνπ ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ γίλεη ηνπιάρηζηνλ ίζν κε ην 1/3 ηνπ 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Ρν αλσηέξσ απνζεκαηηθφ δελ δχλαηαη λα δηαλεκεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο 

ηεο Δηαηξίαο.  

 
Απνζεκαηηθό ζπλαιιαγκαηηθώλ δηαθνξώλ  
Ρν απνζεκαηηθφ απηφ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαηαρψξηζε ζπλαιιαγκαηηθψλ δηαθνξψλ απφ ηελ κεηαηξνπή 

ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ εμσηεξηθνχ. Ρν ππφινηπν ζην απνζεκαηηθφ απηφ ηνπ 

Νκίινπ ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2011 ήηαλ ρξεσζηηθφ € 30 εθαη. (2010: ρξεσζηηθφ € 29 εθαη.). 
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Αθνξνιόγεηα θαη Δηδηθώο Φνξνινγεζέληα Απνζεκαηηθά  
 

Ρα αθνξνιφγεηα θαη εηδηθψο θνξνινγεζέληα απνζεκαηηθά αληηπξνζσπεχνπλ έζνδα ηφθσλ, ηα νπνία είηε 

είλαη αθνξνιφγεηα ή έρνπλ θνξνινγεζεί κε 15% ζηελ πεγή ηνπο. Ρν ζπγθεθξηκέλν έζνδν δελ είλαη 

θνξνινγεηέν ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ππάξρνπλ επαξθή θέξδε απφ ηα νπνία κπνξνχλ λα ζρεκαηηζηνχλ 

αληίζηνηρα αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθά. Κε βάζε ηελ Διιεληθή θνξνινγηθή λνκνζεζία, απηφ ην 

απνζεκαηηθφ εμαηξείηαη ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ ζα δηαλεκεζεί ζηνπο 

κεηφρνπο. Ζ Δηαηξία δελ πξνηίζεηαη λα δηαλείκεη ην ζπγθεθξηκέλν απνζεκαηηθφ θαη επνκέλσο δελ έρεη 

πξνβεί ζηνλ ππνινγηζκφ αλαβαιιφκελνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο πνπ ζα ήηαλ αλαγθαίνο θαηά ηελ πεξίπησζε 

δηαλνκήο ηνπ απνζεκαηηθνχ. Ρν ππφινηπν ησλ απνζεκαηηθψλ απηψλ θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2011 ήηαλ 

€28.446 ρηι. γηα ηνλ Όκηιν (2010: €28.460 ρηι.) θαη €7.282 ρηι. γηα ηελ Δηαηξία (2010: €7.282 ρηι.).  

 

Απνζεκαηηθό από ηελ έθδνζε ζύλζεησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ κέζσλ 
 

Ρν απνζεκαηηθφ απηφ αθνξά ην Νκνινγηαθφ δάλεην (ζεκείσζε 21: ΓΑΛΔΗΝ Α) θαη αλέξρεηαη ηελ 31ε 

Γεθεκβξίνπ 2011 ζε € 8.956 ρηι. γηα ηνλ Όκηιν (2010: €11.608 ρηι.) θαη €10.726 ρηι. γηα ηελ Δηαηξία 

(2010: €12.134 ρηι.). 

 

Απνζεκαηηθό δηθαησκάησλ πξναηξέζεσο 
 

Αθνξά ηελ δηάζεζε δηθαησκάησλ πξναηξέζεσο θαη αλέξρεηαη γηα ηε ρξήζε 2011 ζε € 21.765 ρηι. γηα ηνλ 

Όκηιν θαη ηελ Δηαηξία (2010: € 21.386 ρηι.).  

 
 
21. Καθξνπξόζεζκα Γάλεηα 
 

Ρα καθξνπξφζεζκα δάλεηα ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 αλαιχνληαη σο θάησζη: 
 

 Λόκηζκα Δπηηόθην ΝΚΗΙΝΠ ΔΡΑΗΟΗΑ 
Γάλεην Α (€200.000.000) EUR 2,25% 206.453 204.683 
Γάλεην Β (€70.000.000) EUR 5,11% 70.000 70.000 
Γάλεην Γ (€250.000.000) EUR 3,02% 249.721 0 
Ινηπά   30.574 0 

   556.748 274.683 
Κείνλ:  Ξιεξσηέα ηελ επφκελε ρξήζε (Πεκείσζε 26) -273.156 0 
Δπαλαγνξά δαλείνπ Α   -64.539 -24.955 
Πηνηρεία Θ.Θ.  8.956 10.726 

Καθξνπξφζεζκα δάλεηα   228.009 260.454 

 
Αλάιπζε Δπαηζζεζίαο ησλ Γαλείσλ ηνπ Νκίινπ ζε Κεηαβνιέο Δπηηνθίσλ 

 

Ξνζά ρξήζεο 2011  
Κεηαβιεηόηεηα 

Δπηηνθίσλ 

Δπίδξαζε 
ζηα θέξδε 
πξν θόξσλ 

 Euribor 1M +/- 1% 2.500 
 Euribor 3M +/- 1% 700 

    
Ξνζά ρξήζεο 2010    

 Euribor 1M +/- 1% 2.000 
 Euribor 3M +/- 1% 700 

 

 Γάλεην Α: Ρελ 20 Γεθεκβξίνπ 2006, ε Intralot Luxembourg («Δθδφηεο») εμέδσζε έλα 
Αληαιιάμηκν Νκνινγηαθφ Γάλεην κε νλνκαζηηθή αμία πνζνχ €200 εθαηνκκχξηα κε θαηαιεθηηθή 
εκεξνκελία ηελ 20 Γεθεκβξίνπ 2013, φπνπ νη θάηνρνη, εθφζνλ δελ αζθεζεί ην δηθαίσκα 

κεηαηξνπήο ζε κεηνρέο ην 2013, έρνπλ ην δηθαίσκα λα απνθαζίζνπλ εμφθιεζε πνζνχ 

€230.076.637,6 (νλνκαζηηθή αμία απμεκέλε θαηά 15,04%), ή κεηαηξνπή ζε 13.289.036 θνηλέο 
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κεηνρέο ηεο Intralot SA. Ν ηφθνο είλαη πιεξσηένο ζε εμακεληαία βάζε κε νλνκαζηηθφ επηηφθην 
2,25% εηεζίσο. Ρν νκφινγν είλαη δηαπξαγκαηεχζηκν ζηελ αγνξά ηνπ Ινπμεκβνχξγνπ. 
  

 Γάλεην Β: Ρν Ηνχιην ηνπ 2010, ε κεηξηθή εηαηξία ζπκθψλεζε γηα ηε αλαρξεκαηνδφηεζε 
νκνινγηαθνχ δαλείνπ πνζνχ EURO 70 εθαηνκκπξίσλ, ην νπνίν εθηνθίδεηαη βάζε θπκαηλφκελνπ 
επηηνθίνπ κε ζπλνιηθφ κέζν ζηαζκηθφ επηηφθην 5,11%. Ρν δάλεην ζα απνπιεξσζεί ηνλ Ηνχιην ηνπ 

2014.  
 

 Γάλεην Γ: Ρν Γεθέκβξην ηνπ 2007 ζπγαηξηθή ππέγξαςε ζχκβαζε θνηλνπξαθηηθνχ δαλείνπ ζε 

κνξθή αλαθπθινχκελεο πίζησζεο (Revolving Credit Facility), ζπλνιηθνχ χςνπο 500 εθαη. επξψ 
κε πεληαεηή δηάξθεηα. Ν Όκηινο έρεη ρξεζηκνπνηήζεη πνζφ χςνπο 250 εθαη. Δπξψ ην νπνίν 
εθηνθίδεηαη κε ζπλνιηθφ  κέζν ζηαζκηθφ επηηφθην 3,02%. Ν Όκηινο βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία 
αλαρξεκαηνδφηεζεο ηνπ θνηλνπξαθηηθνχ δαλείνπ. 

 

Ρν κέζν ζηαζκηθφ επηηφθην ησλ καθξνπξφζεζκσλ δαλείσλ είλαη ίζν κε 3,01% ζε Δπξψ θαη απφ 4% έσο 

12% ζε άιια λνκίζκαηα.  

 

Ρα δάλεηα θαηαηάζζνληαη σο αθνινχζσο ζηηο δχν θαηεγνξίεο ζε ζρέζε κε ηελ πεξίνδν απνπιεξσκήο:  

1 έσο 2 έηε: Γάλεην Α, Γ 

2 έσο 5 έηε: Γάλεην Β 

 

Θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 2011, o Όκηινο επαλαγφξαζε κέξνο ηνπ κεηαηξέςηκνπ νκνινγηαθνχ δαλείνπ ηεο  

ΗΛΡΟΑΙΝΡ Α.Δ.  κε νλνκαζηηθή αμία € 45,7 εθαη. (πεξίπνπ 23% ηεο αξρηθήο νλνκαζηηθήο αμίαο ησλ € 200 

εθαη.) πξηλ ηελ ιήμε ηνπ. Ζ ινγηζηηθή αμία πνπ απναλαγλσξίζηεθε ιφγσ ηεο επαλαγνξάο αλήιζε ζε € 

52,3 εθαη., θαη θαηαλεκήζεθε € 49,65 εθαη. ζηηο ππνρξεψζεηο θαη € 2,65 εθαη. ζηελ θαζαξή ζέζε. Ζ 

δηαθνξά κεηαμχ ηεο εχινγεο αμίαο ησλ επαγνξαδφκελσλ νκνινγηψλ θαη ηεο ινγηζηηθήο ηνπο αμίαο 

απνηηκψκελεο κε ηελ κέζνδν ηνπ απνζβεζκέλνπ θφζηνπο, αλεξρφκελε ζε θέξδνο € 8,65 εθαη. 

αλαγλσξίζηεθε ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ζχκθσλα κε ην 

ΓΙΞ 32 «Σξεκαηνπηζησηηθά Κέζα: Γλσζηνπνίεζε θαη Ξαξνπζίαζε». Ρν πνζφ πνπ θαηαλεκήζεθε ζηελ 

θαζαξή ζέζε αλαγλσξίζηεθε αθαηξεηηθά απφ ηα απνζεκαηηθά. 

 

 
22. Απνδεκηώζεηο πξνζσπηθνύ ιόγσ ζπληαμηνδόηεζεο  
 
(α)Κξαηηθά Αζθαιηζηηθά Πξνγξάκκαηα:  

Νη εηζθνξέο ηνπ Νκίινπ πξνο ηα αζθαιηζηηθά ηακεία γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2011 

θαηαρσξήζεθαλ ζηα έμνδα θαη αλήιζαλ ζε € 14.150 ρηιηάδεο, φπσο αλαθέξεηαη θαη ζηελ Πεκείσζε 5. 

 

(β)Απνδεκίωζε πξνζωπηθνύ ιόγω ζπληαμηνδόηεζεο:  

Πχκθσλα κε ηελ Διιεληθή εξγαηηθή λνκνζεζία νη εξγαδφκελνη δηθαηνχληαη απνδεκίσζε ζηελ πεξίπησζε 

απφιπζεο ή ζπληαμηνδφηεζήο ηνπο, ην χςνο ηεο νπνίαο πνηθίιεη αλάινγα κε ην κηζζφ, ηα έηε ππεξεζίαο 

θαη ηνλ ηξφπν ηεο απνρψξεζεο (απφιπζε ή ζπληαμηνδφηεζε) ηνπ εξγαδνκέλνπ. πάιιεινη πνπ 

παξαηηνχληαη ή απνιχνληαη αηηηνινγεκέλα δελ δηθαηνχληαη απνδεκίσζε. Ζ πιεξσηέα απνδεκίσζε ζε 

πεξίπησζε ζπληαμηνδφηεζεο  ηζνχηαη κε ην 40% ηεο απνδεκίσζεο πνπ ζα ήηαλ πιεξσηέα ζε πεξίπησζε 

αλαίηηαο απφιπζεο. Πηελ Διιάδα, ζχκθσλα κε ηηο ηνπηθή πξαθηηθή, απηά ηα πξνγξάκκαηα δελ 

ρξεκαηνδνηνχληαη. Ν Όκηινο ρξεψλεη ηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ γηα δεδνπιεπκέλεο παξνρέο ζε 

θάζε πεξίνδν κε αληίζηνηρε αχμεζε ηεο ζπληαμηνδνηηθήο ππνρξέσζεο. Νη πιεξσκέο παξνρψλ πνπ 

δηελεξγνχληαη ζηνπο ζπληαμηνδνηνχκελνπο θάζε πεξίνδν ρξεψλνληαη έλαληη απηήο ηεο ππνρξέσζεο.  
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Αλεμάξηεηνη αλαινγηζηέο πξαγκαηνπνίεζαλ εθηίκεζε γηα ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ Νκίινπ θαη ηεο ΗΛΡΟΑΙΝΡ 

πνπ απνξξένπλ απφ ηελ ππνρξέσζε ηνπο λα θαηαβάινπλ απνδεκηψζεηο ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο. Ζ θίλεζε 

ηεο θαζαξήο ππνρξέσζεο πνπ απεηθνλίδεηαη ζηνλ Ηζνινγηζκφ, νη ιεπηνκέξεηεο θαη βαζηθέο ππνζέζεηο ηεο 

αλαινγηζηηθήο κειέηεο ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2011 έρνπλ σο θάησζη: 

 

 ΝΚΗΙΝΠ ΔΡΑΗΟΗΑ 

 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010 

Ξαξνχζα αμία κε ρξεκαηνδνηνχκελσλ 
ππνρξεψζεσλ 

6.535 5.815 4.351 3.840 

Κε αλαγλσξηζκέλεο αλαινγηζηηθέο δεκίεο -974 -1.007 -928 -961 

Θαζαξή ππνρξέσζε ζηνλ ηζνινγηζκό 5.561 4.808 3.423 2.879 

Ππζηαηηθά ηνπ θαζαξνύ πεξηνδηθνύ θόζηνπο ζπληαμηνδόηεζεο :   
Θφζηνο ηξέρνπζαο ππεξεζίαο 813 1.283 413 307 
Σξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο 194 192 173 168 
Απνζβέζεηο κε θαηαρσξεκέλσλ 
αλαινγηζηηθψλ (θεξδψλ)/δεκηψλ 

33 2 33 2 

Δπίδξαζε πεξηθνπήο / δηαθαλνληζκνχ / 

ηεξκαηηθέο παξνρέο 
120 23 95 5 

Δλδννκηιηθή κεηαθνξά πξνζσπηθνχ 0 0 3 6 

Σξέσζε ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ 
εζφδσλ (Πεκείσζε 5) 

1.160 1.500 717 488 

Ξξφζζεην θφζηνο επηπιένλ παξνρψλ 0 0 0 0 

Ππλνιηθή ρξέσζε ζηελ θαηάζηαζε 
ζπλνιηθώλ εζόδσλ 

1.160 1.500 717 488 

Ππκθσλία ππνρξεώζεσλ παξνρώλ:      
Θαζαξή ππνρξέσζε έλαξμεο ρξήζεο 4.808 3.762 2.879 2.420 
Θφζηνο ππεξεζίαο 812 1.283 413 307 

Σξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο 194 192 173 168 
Απνζβέζεηο κε θαηαρσξεκέλσλ 
αλαινγηζηηθψλ (θεξδψλ)/δεκηψλ 

33 1 33 1 

Δπίδξαζε πεξηθνπήο / δηαθαλνληζκνχ / 
ηεξκαηηθέο παξνρέο 

120 23 95 5 

Ξιεξσζείζεο παξνρέο -320 -486 -173 -29 
Δλδννκηιηθή κεηαθνξά πξνζσπηθνχ 0 0 3 7 

Κε ελνπνίεζε ζπγαηξηθήο 0 0 0 0 
Δλνπνίεζε λέσλ εηαηξηψλ 0 0 0 0 
Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο -86 33 0 0 

Ξαξνύζα αμία ηεο ππνρξέσζεο ηέινπο 
ρξήζεο 

5.561 4.808 3.423 2.879 

 

Βαζηθέο ππνζέζεηο:   
Ξξνεμνθιεηηθφ επηηφθην  4,5% 
Ξνζνζηφ αχμεζεο κηζζψλ 4% 
Αχμεζε δείθηε ηηκψλ θαηαλαισηή 2% 

 

 
 
23. Ξαξνρέο βαζηζκέλεο ζε κεηνρέο 
 
Πξόγξακκα ζπκκεηνρήο ηωλ εξγαδνκέλωλ ζην κεηνρηθό θεθάιαην 

Ν Όκηινο δηαζέηεη πξνγξάκκαηα ζαλ θίλεηξν ζε νξηζκέλα ζηειέρε θαη ζηνπο εξγαδφκελνπο κε ηελ 

παξαρψξεζε κε κεηαβηβάζηκσλ δηθαησκάησλ απφθηεζεο κεηνρψλ. Θαηά ηελ εκεξνκελία θαηάξηηζεο ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ έρεη εγθξηζεί ην Ξξφγξακκα ΗΗΗ: 
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Ρν ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα εγθξίζεθε απφ ηελ Β΄ Δπαλαιεπηηθή Ππλεδξίαζε ηεο απφ 16.11.2009 

Έθηαθηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ Κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο πνπ έιαβε ρψξα ηελ 14ε Γεθεκβξίνπ 2009. 

Απνθαζίζηεθε ε έγθξηζε πξνγξάκκαηνο δηάζεζεο δηθαησκάησλ πξναίξεζεο επί κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο 

(stock options) ζε πξφζσπα εθ ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηελ παξάγξαθν 13 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Θ.Λ. 

2190/1920, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη (Ξξφγξακκα ΗΗΗ) θαη ζπγθεθξηκέλα φπσο ηα αλσηέξσ 

δηθαηψκαηα γηα αγνξά κεηνρψλ ρνξεγεζνχλ ζηα κέιε ηνπ Γ.Π. ηεο Δηαηξείαο, ζηνπο Γεληθνχο Γηεπζπληέο, 

ζηα Γηεπζπληηθά θαη ινηπά Πηειέρε ηεο  Δηαηξείαο θαη ησλ ζπλδεφκελσλ κε απηήλ  εηαηξεηψλ θαηά ηελ 

έλλνηα ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 42ε ηνπ Θ.Λ. 2190/1920, θαζψο θαη ζε πξφζσπα πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο 

ζε ζηαζεξή βάζε ζηελ Δηαηξεία ή/θαη ζηηο σο άλσ ζπλδεφκελεο κε απηήλ εηαηξείεο.  

Ζ ηηκή αζθήζεσο ησλ δηθαησκάησλ νξίζηεθε ζηα ηέζζεξα (4) Δπξψ αλά κεηνρή ελψ νη κεηνρέο ηεο 

ΗΛΡΟΑΙΝΡ Α.Δ. πνπ ηειηθά ζα εθδνζνχλ, αλ αζθεζνχλ φια ηα δηθαηψκαηα πνπ ζα δηαηεζνχλ, δελ ζα 

ππεξβαίλνπλ ηηο  νρηψ εθαηνκκχξηα (8.000.000) κεηνρέο (ήηνη πεξίπνπ 5,03% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 

ηεο Δηαηξείαο). Γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ δηθαησκάησλ πξναίξεζεο ε Δηαηξεία ζα πξνβαίλεη ζε απμήζεηο ηνπ 

κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ. Ζ δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα είλαη ηεηξαεηήο, ήηνη κέρξη ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 

2013. Έθαζηνο δηθαηνχρνο, θαηά ηε δηάξθεηα εθάζηνπ έηνπο, ζα αζθεί δηθαηψκαηα πνπ δελ ζα ππεξβαίλνπλ 

ην 1/3 ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ δηθαησκάησλ πξναίξεζεο πνπ ηνπ αλαινγνχλ. 

Πε πεξίπησζε κεηαβνιήο ηνπ ζεκεξηλνχ αξηζκνχ ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο κέρξη ηνλ πξνζδηνξηζκφ, ηελ 

ρνξήγεζε ή ηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ πξναίξεζεο, ηφζν ν αξηζκφο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ δηθαηνχρνπ 

φζν θαη ε ηηκή δηάζεζεο απηψλ ζα αλαπξνζαξκφδνληαη, έηζη ψζηε νη θάηνρνη δηθαησκάησλ λα δηαηεξνχλ 

ηελ αλαινγία ζπκκεηνρήο ηνπο ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο. Δπίζεο εμνπζηνδνηήζεθε ην Γ.Π. ηεο 

Δηαηξείαο λα ζπληάμεη ηνλ ζρεηηθφ θαλνληζκφ ηνπ σο άλσ Ξξνγξάκκαηνο ΗΗΗ θαη λα ξπζκίζεη θάζε άιιε 

ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα ζρεηηθά κε απηφ.(Ππλεδξίαζε Γ.Π. 28.01.2010). Ρέινο, απνθαζίζηεθε ε ηξνπνπνίεζε 

ηνπ πθηζηάκελνπ αληηζηνίρνπ Ξξνγξάκκαηνο ΗΗ δηθαησκάησλ πξναίξεζεο γηα αγνξά κεηνρψλ ψζηε λα κελ 

ρνξεγεζνχλ επηπιένλ δηθαηψκαηα πέξαλ απηψλ πνπ ήδε έρνπλ ρνξεγεζεί. 

Ζ Δηαηξεία ηελ 12.02.2010 αλαθνίλσζε φηη, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Σνξήγεζεο 

Γηθαησκάησλ Ξξναίξεζεο Αγνξάο Κεηνρψλ, πνπ έρεη εγθξηζεί απφ ηελ Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ Κεηφρσλ ηεο 

14.12.2009, θαινχληαη 235 πξφζσπα εθ ησλ αλαθεξνκέλσλ ζην άξζξν 13§13 ηνπ Θ.Λ. 2190/1920 σο 

ηζρχεη, λα αζθήζνπλ εληφο ηεο δηάξθεηαο ηζρχνο ηνπ ελ ιφγσ Ξξνγξάκκαηνο ΗΗΗ – δειαδή κέζα ζε πεξίνδν 

ηεζζάξσλ (4) εηψλ θαη εηδηθφηεξα κέρξη ηελ 31/12/2013 -  δηθαηψκαηα κε ηηκή δηάζεζεο ηέζζεξα (4) 

επξψ πνπ εθφζνλ αζθεζνχλ φια ζα εθδνζνχλ κέρξη 6.227.000 λέεο θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο ηεο 

Δηαηξείαο. 

Αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ δηθαησκάησλ πνπ ζα αζθεζνχλ απφ ηνπο δηθαηνχρνπο, ην Γηνηθεηηθφ 

Ππκβνχιην ηεο Δηαηξείαο, κε απφθαζή ηνπ, ζα πξνβεί ζε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο, - 

ρσξίο ηξνπνπνίεζε ηνπ Θαηαζηαηηθνχ ηεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 13 παξ. 13 ηνπ Θ.Λ. 2190/1920, ζηελ 

έθδνζε λέσλ θνηλψλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ θαη ζε θάζε άιιε απαηηνχκελε ελέξγεηα γηα ηελ εηζαγσγή ησλ 

λέσλ κεηνρψλ πξνο δηαπξαγκάηεπζε ζην Σξεκαηηζηήξην Αζελψλ. 

Ζ Δηαηξεία ελεκεξψλεη φηη κέζα ζην 2011 θαλέλα δηθαίσκα δελ έρεη αζθεζεί απφ ηνπο δηθαηνχρνπο ηνπ σο 

άλσ Ξξνγξάκκαηνο ΗΗΗ. 

Αλαιπηηθέο ιεπηνκέξεηεο αλαθνξηθά κε ην  Ξξφγξακκα ΗΗΗ πνπ εγθξίζεθε απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην 

ζηηο 28.1.2010: 
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Ξξόγξακκα 
δηθαησκάησλ 

Αξηζκόο 
δηθαησκάησλ 

πνπ 
εθδόζεθαλ 

Έλαξμε 
πεξηόδνπ 
άζθεζεο 

δηθαηώκαηνο 

Ιήμε 
πεξηόδνπ 
άζθεζεο 

δηθαηώκαηνο 

Γηαθύ-
καλζε 

Ξξνεμν-

θιεηηθό 
Δπηηόθην 

Κεξηζκαηηθή 
απόδνζε 

Δύινγε 
αμία αλά 
δηθαίσκα 

(€) 

Ξξφγξ. III - 1 2.070.667 31/3/2010 31/12/2013 44% 6,65% 3,00% - 

Ξξφγξ. III - 2 2.070.667 1/1/2011 31/12/2013 44% 6,65% 3,00% 0,094 

Ξξφγξ. III - 3 2.070.667 1/1/2012 31/12/2013 44% 6,65% 3,00% 0,352 

 
6.212.000  

      

Ζ ζπλνιηθή εχινγε αμία ησλ δηθαησκάησλ, πνπ απνηηκήζεθε κε ην Γησλπκηθφ κνληέιν, αλήιζε ζε € 923 

ρηι. εθ ησλ νπνίσλ πνζφ χςνπο € 378 ρηι. θαηαρσξήζεθε ζην απνηέιεζκα ηνπ έηνπο. 

 

 

24. Ινηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο  
 
Νη ινηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2011 πεξηιακβάλνπλ: 

 

 ΝΚΗΙΝΠ ΔΡΑΗΟΗΑ 

 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010 

Ινηπέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο 0 0 0 0 
Δγγπήζεηο 12.978 12.465 0 0 

πνρξεψζεηο πξνο ζπλδεδεκέλεο 
επηρεηξήζεηο θαη ινηπά ζπλδεκέλα κέξε( 
Πεκείσζε 28) 

64 63 0 0 

Ινηπέο ππνρξεψζεηο (1) 7.021 6.273 0 0 

 20.063 18.801 0 0 
 

(1) Ππκπεξηιακβάλνληαη παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξνηφληα ζπλνιηθήο αμίαο γηα ηνλ Όκηιν 

31/12/2011 € 5.387 ρηι. (31/12/2010 € 3.750 ρηι.)  
 
 

 
25. Δκπνξηθέο θαη Ινηπέο Βξαρππξόζεζκεο πνρξεώζεηο 
 
 
 ΝΚΗΙΝΠ ΔΡΑΗΟΗΑ 
 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010 

Ξξνκεζεπηέο 52.095 74.589 14.531 20.035 

πνρξεψζεηο πξνο ζπλδεφκελα 
κέξε (Πεκείσζε 28) 

25.309 31.721 52.303 49.353 

πνρξεψζεηο γηα θέξδε ληθεηψλ 17.848 12.784 0 0 

Ινηπνί Ξηζησηέο (1) 25.023 21.886 6.050 4.519 

Φφξνη 10.234 6.772 1.976 592 

Κεξίζκαηα πιεξσηέα 203 331 197 325 

 130.712 148.083 75.057 74.824 

     

(1) Ππκπεξηιακβάλνληαη παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξνηφληα ζπλνιηθήο αμίαο γηα ηνλ Όκηιν 
31/12/2011 € 2.918 ρηι. (31/12/2010 € 7.226 ρηι.) θαη ηελ Δηαηξεία 31/12/2011 € 2.242 ρηι. 
(31/12/2010 € 2.539 ρηι.) 

 
Ρα παξαπάλσ ππφινηπα είλαη άηνθα. 
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Ζ ρξνληθή απεηθόληζε βξαρπρξόλησλ θαη καθξνρξόλησλ ππνρξεώζεσλ έρεη σο αθνινύζσο: 
 

 OΚΗΙΝΠ ΔΡΑΗΟΗΑ 

  2011 2010 2011 2010 

ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ         

Ξξνκεζεπηέο 52.095 74.589 14.531 20.035 
πνρξεψζεηο πξνο ζπλδεφκελα 
κέξε 25.374 31.784 52.303 49.353 

Ινηπέο πνρξεψζεηο 73.306 60.511 8.223 5.436 

Πύλνιν 150.775 166.884 75.057 74.824 

     
     

ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΙΖΘΡΝΡΖΡΑΠ     

0-3 κήλεο 62.155 56.800 28.512 21.039 

3-12 κήλεο 68.557 91.283 46.545 53.785 

Ξέξα απφ 1 ρξφλν 20.063 18.801 0 0 

Πύλνιν 150.775 166.884 75.057 74.824 

 
26. Βξαρππξόζεζκα Γάλεηα θαη δόζεηο καθξνπξόζεζκσλ δαλείσλ πιεξσηέσλ ζηε επόκελε 
ρξήζε (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ρξεκαηνδνηηθώλ κηζζώζεσλ) 

 
Ρα βξαρππξφζεζκα δάλεηα είλαη αλαιήςεηο κε βάζε δηάθνξα πηζησηηθά φξηα πνπ δηαηεξεί ν Όκηινο κε 
δηάθνξεο ηξάπεδεο. Ζ ρξεζηκνπνίεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πηζηψζεσλ αλαιχεηαη παξαθάησ: 

 
 

 

ΝΚΗΙΝΠ ΔΡΑΗΟΗΑ 

 
31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010 

Γάλεηα ζε EURO 250.003 2.809 0 0 

Γάλεηα ζε USD 21.245 23.175 0 0 

Γάλεηα ζε PEN 0 3 0 0 

Γάλεηα ζε PLN 0 451 0 0 

Γάλεηα ζε JMD 1.576 0 0 0 

Γάλεηα ζε GTQ 264 0 0 0 

Γάλεηα ζε TRY 0 69 0 0 

Γάλεηα ζε BRL 27 0 0 0 

Γάλεηα ζε ARS 41 511 0 0 

 
273.156 27.018 0 0 

     Κηζζψζεηο ζε EURO 3.173 0 0 0 

Κηζζψζεηο ζε USD 2.594 1.822 0 0 

Κηζζψζεηο ζε PEN 6 0 0 0 

Κηζζψζεηο ζε AUD 39 73 0 0 

 

5.812 1.895 0 0 

     Πύλνιν 278.968 28.913 0 0 
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27. Δλδερόκελεο απαηηήζεηο, ππνρξεώζεηο θαη Γεζκεύζεηο.  
 
Α. Δπίδηθεο ή ππό δηαηηεζία δηαθνξέο 
  

α. Ρελ 5.9.2005 θνηλνπνηήζεθε ζηελ Δηαηξεία, αγσγή ηεο εηαηξίαο «ΗΞΞΝΡΝΟ ΑΔ», θαηά ηεο 

Δηαηξίαο θαη ηεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «ΝΞΑΞ ΑΔ». Κε ηελ σο άλσ αγσγή, ε ελάγνπζα 

εηαηξία «ΗΞΞΝΡΝΟ ΑΔ» δεηά λα αλαγλσξηζηεί φηη ε ζχκβαζε κεηαμχ ηεο «ΝΞΑΞ ΑΔ» θαη ηεο 

Δηαηξίαο δελ ρνξεγεί ζηελ ηειεπηαία δηθαίσκα δηεμαγσγήο πάζεο κνξθήο ζηνηρήκαηνο επί 

ηππνδξνκηψλ Διιεληθψλ ή αιινδαπψλ, φηη ε «ΝΞΑΞ ΑΔ» δελ έρεη δηθαίσκα δηεμαγσγήο 

ζηνηρήκαηνο επί ηππνδξνκηψλ θαη λα  ππνρξεσζνχλ ε «ΝΞΑΞ ΑΔ» θαη ε Δηαηξία λα απφζρνπλ απφ 

ηε δηεμαγσγή θαη δηνξγάλσζε ζηνηρήκαηνο επί ηππνδξνκηψλ. Ζ εθδίθαζε ηεο ππφζεζεο είρε 

πξνζδηνξηζηεί γηα ηηο 14.2.2008, νπφηε θαη αλαβιήζεθε γηα ηηο 8.10.2009, νπφηε θαη καηαηψζεθε 

ιφγσ ησλ εζληθψλ εθινγψλ. Κέρξη ζηηγκήο δελ έρεη επηδνζεί ζηελ εηαηξεία θιήζε γηα 

πξνζδηνξηζκφ λέαο δηθαζίκνπ. Κε ηελ αλσηέξσ αγσγή ε ελάγνπζα παξαηηήζεθε ηνπ δηθνγξάθνπ 

ηεο αγσγήο πνπ είρε αζθήζεη ζηηο 10.1.2003 θαηά ηεο Δηαηξίαο θαη ηεο ΝΞΑΞ ΑΔ  κε ην ίδην 

πεξηερφκελν ε νπνία είρε πξνζδηνξηζζεί γηα ηελ 18.5.2005 φπνηε θαη ε ζπδήηεζε ηεο είρε 

καηαησζεί. 

 

β. Πηηο 4.01.2005 επηδφζεθε απφ ηελ ΝΞΑΞ Α.Δ. ζηελ Δηαηξία Πηνηρεκάησλ, αλαθνίλσζε δίθεο, 

γηα αγσγή πνπ θαηαηέζεθε θαηά ηεο ΝΞΑΞ Α.Δ., ελψπηνλ ηνπ Ξνιπκεινχο Ξξσηνδηθείνπ 

Αζελψλ, κε ηελ νπνία ν ελάγσλ αηηείηαη ηελ θαηαβνιή απφ ηελ ΝΞΑΞ Α.Δ. πνζνχ € 3.668.378,60 

λνκηκνηφθσο, ηζρπξηδφκελνο φηη ε ΝΞΑΞ Α.Δ. ζα έπξεπε λα ηνπ θαηαβάιεη ην πνζφ απηφ σο 

θέξδνο, πέξαλ ηνπ πνζνχ πνπ έρεη ήδε θαηαβάιεη. Δπεηδή ε Δηαηξία Πηνηρεκάησλ έρεη έλλνκν 

ζπκθέξνλ λα θεξδίζεη ε ΝΞΑΞ Α.Δ., άζθεζε απφ θνηλνχ κε ηηο εηαηξείεο ΗΛΡΟΑΙΝΡ Α.Δ., 

INTRALOT INTERNATIONAL LTD θαη κε ηελ θνηλνπξαμία κε ηελ επσλπκία “ΗΛΡΟΑΙΝΡ Α.Δ.- 

Intralot International Ltd”, πξφζζεηε παξέκβαζε ππέξ ηεο ΝΞΑΞ Α.Δ., ε νπνία πξνζδηνξίζηεθε 

λα ζπδεηεζεί αξρηθά ζηηο 3.5.2005 θαη θαηφπηλ αίηεζεο επίζπεπζεο απφ ηνλ ελάγνληα 

ζπδεηήζεθε ηελ 1.12.2005. Δπί ηεο αλσηέξσ ππνζέζεσο εθδφζεθε ε ππ‟ αξηζκ. 2412/2006 

απφθαζε ηνπ σο άλσ Γηθαζηεξίνπ πνπ έθαλε δεθηή ηελ αγσγή ηνπ ελάγνληνο, φπσο 

πεξηνξίζηεθε κε ηηο πξνηάζεηο ηνπ ζε αλαγλσξηζηηθή αγσγή θαη αλαγλψξηζε φηη ε ΝΞΑΞ Α.Δ. 

νθείιεη λα θαηαβάιεη ζηνλ ελάγνληα ην πνζφ ησλ € 3.668.378,60. Ρφζν ε ΝΞΑΞ Α.Δ. φζν θαη νη 

σο άλσ εηαηξείεο άζθεζαλ έθεζε θαηά ηεο σο άλσ απνθάζεσο πνπ απνξξίθζεθε απφ ην Δθεηείν 

Αζελψλ κε ηελ ππ‟ αξηζκ. 6377/2007 απφθαζή ηνπ. Νη ελαγφκελνη άζθεζαλ αίηεζε αλαηξέζεσο 

ελψπηνλ ηνπ Αξείνπ Ξάγνπ, ε νπνία εθδηθάζηεθε ζηηο 9.11.2009 θαη εθδφζεθε ε ππ‟ αξηζκ. 

1252/2010 απφθαζε πνπ έθαλε δεθηή ηελ αλαίξεζε θαη αλέπεκςε ηελ ππφζεζε γηα εθ λένπ 

εθδίθαζε ζην Δθεηείν Αζελψλ. Γηθάζηκνο νξίζηεθε ε 26ε Ηαλνπαξίνπ 2012, φπνηε θαη ε ππφζεζε 

εθδηθάζηεθε θαη ε έθδνζε ηεο απφθαζεο εθθξεκεί. Ζ Δηαηξεία πηζηεχεη φηη έρεη ηζρπξά 

επηρεηξήκαηα ψζηε ην ηειηθφ απνηέιεζκα ηεο ππφζεζεο λα είλαη ζεηηθφ γηα απηήλ. Γηα ηελ 

ππφζεζε απηή είρε γίλεη ζρεηηθή πξφβιεςε ε νπνία ήξζε. 
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γ.  Ζ INTRALOT  άζθεζε ηελ 12.5.2005 αγσγή ηεο θαηά ηνπ θ. Θ. Θσκαΐδε ελψπηνλ ηνπ 

Ξνιπκεινχο Ξξσηνδηθείνπ Αζελψλ, κε ηελ νπνία ε  INTRALOT  δεηά ηελ θαηαβνιή ηνπ πνζνχ 

ησλ € 300.000 σο ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε ιφγσ εζηθήο βιάβεο. Ζ ζπδήηεζε ηεο ππφζεζεο 

νξίζηεθε αξρηθά ζηηο 26.1.2006. Ρελ 18.1.2006 θνηλνπνηήζεθε ζηελ εηαηξεία ε απφ 9.1.2006 

αγσγή ηνπ θ. Θ. Θσκαΐδε, ελψπηνλ ηνπ Ξνιπκεινχο Ξξσηνδηθείνπ Αζελψλ, κε ηελ νπνία ν 

ελάγσλ δεηά ηελ θαηαβνιή ηνπ πνζνχ ησλ € 300.000 σο ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε ιφγσ εζηθήο 

βιάβεο. Γηθάζηκνο ηεο σο άλσ αγσγήο νξίζηεθε ε 14.12.2006. Ζ αγσγή ηεο INTRALOT  θαηά 

ηνπ θ. Θ. Θσκαΐδε  αλαβιήζεθε γηα ηελ 14.12.2006. Νη δχν αγσγέο  ζπλεθδηθάζηεθαλ θαη 

εθδφζεθε ε ππ‟ αξηζκ. 7936/2007 απφθαζε πνπ θήξπμε καηαησζείζα ηελ απφ 9.1.2006 αγσγή 

ηνπ θ. Θ. Θσκαΐδε θαη έθαλε ελ κέξεη δεθηή ηελ απφ 12.5.2005 αγσγή ηεο INTRALOT. Κέρξη 

ζηηγκήο δελ έρεη θνηλνπνηεζεί έθεζε θαηά ηεο απφθαζεο απηήο. 

 

δ. Θαηά ησλ α. ηνπ εθδνηηθνχ νίθνπ κε ηελ επσλπκία «Η. Πηδέξεο – ηνί Αλδξένπ Πηδέξε Ν.Δ.», β. 

ηνπ Ηδξχκαηνο Νηθνλνκηθψλ θαη Βηνκεραληθψλ Δξεπλψλ (ΗΝΒΔ), γ. ηνπ θ. Θενδνζίνπ Ξαιάζθα, 

Γηεπζπληή Έξεπλαο ηνπ ΗΝΒΔ, δ. ηνπ Ηδξχκαηνο Θφθθαιε θαη ε. ηεο INTRALOT αζθήζεθε,  ε απφ 

8.3.2007 αγσγή ηνπ θ. Σαξάιακπνπ Θνιπκπάιε, ν νπνίνο δεηά λα αλαγλσξηζηεί σο κνλαδηθφο 

δεκηνπξγφο ηνπ έξγνπ κε ζέκα «Νη νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο ηνπ αζιεηηζκνχ ζηελ Διιάδα» θαη ην 

δηθαίσκά ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο επ‟ απηνχ, θαζψο θαη λα ηνπ θαηαβιεζεί ην πνζφλ ησλ € 

300.000  σο ρξεκαηηθή απνδεκίσζε ιφγσ εζηθήο βιάβεο. Γηθάζηκνο γηα ηελ εθδίθαζε νξίζηεθε ε 

20.2.2008 νπφηε θαη αλαβιήζεθε γηα ηηο 4.3.2009, νπφηε θαη αλαβιήζεθε εθ λένπ γηα ηηο 

24.2.2010 νπφηε ε ζπδήηεζε καηαηψζεθε ιφγσ απεξγίαο ησλ δηθαζηηθψλ ππαιιήισλ. Λέα 

δηθάζηκνο νξίζηεθε ε 23.5.2012.  

 

ε. Πηηο 26.07.2011 θνηλνπνηήζεθε ζηελ εηαηξεία αγσγή θαηά ηεο INTRALOT θαη ηεο εηαηξείαο 

«ΗΛΡΔΟΠΡΑΟ ΠΔΘΗΝΟΗΡ ΔΞΔ» απφ πξψελ εξγαδφκελν ηεο INTRALOT γηα ζπλνιηθφ πνζφ € 

500.000 σο απνδεκίσζε γηα εζηθή βιάβε. Ζ ζπδήηεζε ηεο ππφζεζεο έρεη πξνζδηνξηζζεί γηα ηηο 

06.03.2014. 

 

ζη. Πηελ Ρνπξθία ν GSGM  άζθεζε ζηηο 23.01.2006 ελψπηνλ ηνπ Ξξσηνδηθείνπ ηεο Άγθπξαο 

αλαγλσξηζηηθή αγσγή θαηά ηεο θαηά 45% ζπγαηξηθήο εηαηξείαο Inteltek κε ηελ νπνία δεηά λα 

αλαγλσξηζηεί φηη ν ππνινγηζκφο ηεο ππέξβαζεο ηεο πιεξσκήο ησλ παηρηψλ απφ ην 

πξνθαζνξηζκέλν ζηνίρεκα δπλάκεη ηεο κεηαμχ ηνπο ζπκβάζεσο γίλεηαη θάζε έθαζην εμάκελν θαη 

φρη ζε αζξνηζηηθή βάζε ζην ηέινο ηεο ζχκβαζεο. Δπφκελε δηθάζηκνο, κεηά ηνλ νξηζκφ ησλ 

πξαγκαηνγλσκφλσλ, είρε νξηζηεί ε 16ε Λνεκβξίνπ 2006, νπφηε θαη ε εθδίθαζε αλαβιήζεθε γηα 

ηελ 30ε Ηαλνπαξίνπ 2007, νπφηε θαη ε ππφζεζε εθδηθάζηεθε. Ζ απφθαζε πνπ εθδφζεθε απφ ην  

Ξξσηνδηθείν ηεο Άγθπξαο δηθαίσζε ηελ Inteltek. Ν GSGM εθεζίβαιε ηελ απφθαζε. Πηηο 

18.10.2007 θνηλνπνηήζεθε ζηελ Inteltek ε απφξξηςε ηεο έθεζεο θαη ζπλεπψο ε απφθαζε ηνπ 

Ξξσηνδηθείνπ ηεο Άγθπξαο είλαη νξηζηηθή. Ν GSGM άζθεζε πξνζθπγή θαηά ηεο αλσηέξσ 
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νξηζηηθήο απνθάζεσο, ε νπνία απεξξίθζε θαη ν θάθεινο ηεο ππφζεζεο εζηάιε ζην πξσηνδηθείν, 

νπφηε ε απφθαζε νξηζηηθνπνηήζεθε.  

H Inteltek είρε πξνβεί ζε πξφβιεςε χςνπο 3,3 εθαηνκκπξίσλ Ρνπξθηθψλ Ιηξψλ (€ 1,3 εθ.) 

(πιένλ 1,89 εθαηνκκχξησλ (€ 774 ρηι.) πνπ αθνξνχζαλ ζε ηφθνπο) ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

ηεο γηα ηελ πηζαλή αξλεηηθή έθβαζε ηεο ππνζέζεσο, ε νπνία ήξζε δπλάκεη ηεο νξηζηηθήο 

απφθαζεο ηνπ Ξξσηνδηθείνπ ηεο Άγθπξαο. Δπηπιένλ, ε Inteltek δεηά ην πνζφ ησλ 2,34 εθαη. 

Ρνπξθηθψλ Ιηξψλ (€ 958 ρηι.) (πιένλ ηφθσλ) πνπ είρε θαηαβιεζεί ηελ 1ε θαη 3ε πεξίνδν 

ππνινγηζκνχ θαη πξνο ηνλ ζθνπφ απηφ άζθεζε ηελ απφ 21 Φεβξνπαξίνπ 2008 αγσγή ηεο. Πηηο 

19.3.2009 ην δηθαζηήξην δηθαίσζε ηελ Inteltek. O GSGM εθεζίβαιε ηελ απφθαζε θαη ε έθεζε 

έγηλε δεθηή. Ζ Inteltek άζθεζε αίηεζε γηα ηελ δηφξζσζε ηεο απφθαζεο ε νπνία απεξξίθζε απφ 

ην αλψηεξν δηθαζηήξην ην νπνίν αλέπεκςε ηελ ππφζεζε ζην πξσηνβάζκην δηθαζηήξην. Ρν 

πξσηνβάζκην δηθαζηήξην ζηηο  29 Ηνπλίνπ 2011 απνθάζηζε λα εκκείλεη ζηελ αξρηθή ηνπ απφθαζε 

ππέξ ηεο Inteltek. Ν GSGM εθεζίβαιε ηελ απφθαζε θαη ε ζρεηηθή ππφζεζε εθθξεκεί. Ζ Inteltek 

δελ έρεη πξνβεί ζε πξφβιεςε εζφδσλ ζρεηηθά κε ηα αλσηέξσ ζέκαηα ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηεο γηα ηελ πεξίνδν πνπ ηειεηψλεη ζηηο 31.12.2011. 

 

δ. Πηελ Ρνπξθία, ν GSGM άζθεζε ελψπηνλ ηνπ Φνξνινγηθνχ Γηθαζηεξίνπ ηεο Άγθπξαο, 

πξνζθπγή θαηά ηεο ηνπηθήο θνξνινγηθήο αξρήο γηα ηελ αθχξσζε πξνζηίκνπ χςνπο 5.075.465 

Ρνπξθηθψλ ιηξψλ (€2.077.384)  πνπ επεβιήζε ζηνλ GSGΚ, θαζψο ε θνξνινγηθή αξρή ζεσξεί 

φηη ζα έπξεπε λα είρε θαηαβιεζεί απφ ηνλ GSGM θφξνο θαη γηα ην δεχηεξν αληίγξαθν ηεο απφ 29 

Απγνχζηνπ 2008 ζχκβαζεο κε ηελ Inteltek θαζψο θαη γηα ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή κε ηελ νπνία 

εμαζθαιίδεηαη ν ειάρηζηνο ηδίξνο ησλ παηρληδηψλ ηνπ GSGM. Ζ Inteltek παξελέβε ελψπηνλ ηνπ 

αλσηέξσ δηθαζηεξίνπ ππέξ ηνπ GSGM ζηελ ππφζεζε θαζψο, ζχκθσλα κε ηελ απφ 29 Απγνχζηνπ 

2008 ζχκβαζε, ν GSGM κπνξεί λα δεηήζεη απφ ηελ Inteltek ην πνζφ πνπ ηειηθψο ζα ηνπ 

θαηαινγηζηεί. Ζ απφθαζε πνπ εθδφζεθε απφ ην δηθαζηήξην δηθαηψλεη ηνλ GSGM θαη ηελ Inteltek 

θαη ην σο άλσ πξφζηηκν αθπξψζεθε. Ζ θνξνινγηθή αξρή έρεη αζθήζεη έθεζε ε νπνία εθθξεκεί. 

 

ε. Πηελ Ρνπξθία, ε Intralot άζθεζε ζηηο 21 Καΐνπ 2009 αγσγή θαηά ηεο εηαηξείαο Teknoloji 

Holding A.Ş. (“Teknoloji”) ελψπηνλ ηνπ Ξξσηνδηθείνπ ηεο Θσλζηαληηλνχπνιεο δεηψληαο απφ ηελ 

Teknoloji ην πνζφ ησλ 1.415.000 Ρνπξθηθψλ ιηξψλ (€579.158) επί ηε βάζεη ηνπ αδηθαηνιφγεηνπ 

πινπηηζκνχ θαζψο ε Intralot θαηέβαιε αδηθαηνινγήησο θφξνπο πνπ βάξπλαλ ηελ Teknoloji επί 

κεξηζκάησλ πνπ δηαλεκήζεθαλ απφ ηελ Inteltek. Θαηά ηε δηθάζηκν ηεο 15εο Πεπηεκβξίνπ 2011, ην 

δηθαζηήξην εμέδσζε ηελ απφθαζή ηνπ θαη δηθαίσζε ηελ Intralot γηα ην ζχλνιν ηνπ αηηεζέληνο 

πνζνχ. Ζ Intralot άζθεζε έθεζε γηα ηνλ ρξφλν ππνινγηζκνχ θαη ην χςνο ηνπ ηφθνπ ππεξεκεξίαο, 

ελψ ε Teknoloji άζθεζε έθεζε παξαπνλνχκελε γηα ηελ αηηηνινγία ηεο απφθαζεο. Ζ ππφζεζε 

εθθξεκεί.  
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ζ. Πηελ Θνινκβία, ε Intralot έρεη ππνγξάςεη ζηηο 22 Ηνπιίνπ 2004 ζχκβαζε κε ηελ Empresa 

Territorial para la salud (“Etesa”) δπλάκεη ηεο νπνίαο απέθηεζε ην δηθαίσκα δηεμαγσγήο ηπρεξψλ 

παηρληδηψλ ζηελ Θνινκβία. Ζ Intralot ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο σο άλσ ζχκβαζεο ππέβαιιε 

αίηεκα έλαξμεο δηαδηθαζίαο δηαηηεζίαο θαηά ηεο Etesa δεηψληαο λα αλαγλσξηζηεί φηη ππήξμε 

απξφζκελε κεηαβνιή ζηα νηθνλνκηθά δεδνκέλα ηεο αλσηέξσ ζπκβάζεσο ζε βάξνο ηεο Intralot, 

γηα ιφγνπο κε νθεηιφκελνπο ζηελ Intralot, θαη λα ππνρξεσζεί ε Etesa ζηελ απνδνρή ηεο 

αιιαγήο ησλ νηθνλνκηθψλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο ζχκθσλα κε ηα αηηνχκελα απφ ηελ Intralot θαζψο 

θαη λα θαηαβάιεη απνδεκίσζε ζηελ Intralot (πεξηιακβαλνκέλσλ πνζψλ σο δηαθπγφλησλ θεξδψλ) 

ή, ελαιιαθηηθά ησλ αλσηέξσ, λα παχζεη ε ηζρχο ηεο ζχκβαζεο δίρσο πεξαηηέξσ επζχλε ηεο 

Intralot. Ρν δηαηηεηηθφ δηθαζηήξην επηδίθαζε ππέξ ηεο Etesa σο άκεζα νθεηιφκελν ην πνζφ ησλ 

23,6 δηο Θνινκβηαλψλ πέζνο (πεξίπνπ € 9,4 εθαη.). Ζ αίηεζε αθπξψζεσο θαηά ηεο δηαηηεηηθήο 

απφθαζεο πνπ αζθήζεθε απφ ηελ Intralot ελψπηνλ ηνπ Αλσηάηνπ Γηνηθεηηθνχ Γηθαζηεξίνπ 

απεξξίθζε. Ζ Δηαηξεία εμεηάδεη ηε δπλαηφηεηα άζθεζεο πεξαηηέξσ δηαζέζηκσλ ελδίθσλ κέζσλ. H 

Etesa δήηεζε ηελ θαηάπησζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο χςνπο 7.694.081.042 Θνινκβηαλψλ πέζνο 

(€3.068.467) εθδφζεσο Banco de Bogota, ρνξεγεζείζαο κε αληηζηνίρνπ πνζνχ αληεγγπήζεηο ησλ 

Société Générale & Geniki Bank. Ζ θαηάπησζε ησλ αληεγγπήζεσλ είρε αλαζηαιεί δπλάκεη 

πξνζσξηλψλ απνθάζεσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί ηφζν απφ ηα ειιεληθά φζν θαη απφ ηα γαιιηθά 

δηθαζηήξηα. Πηελ Γαιιία, ην δηθαζηήξην εμέδσζε απφθαζε πνπ απέξξηςε ηελ αίηεζε ηεο Δηαηξείαο 

σζηφζν δηέηαμε φπσο ε απφθαζε λα κελ είλαη πξνζσξηλά εθηειεζηή κέρξη ηελ ηειεζηδηθία ηεο. Ζ 

Δηαηξεία άζθεζε έθεζε θαηά ηεο απφθαζεο απηήο ε νπνία απεξξίθζε. H Δηαηξεία έρεη ζρεκαηίζεη 

ζρεηηθή πξφβιεςε ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο. 

 

η. Θαηά ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο Intralot Holdings International Ltd κεηφρνπ ηεο LOTROM SA θαη 

θαηά ηεο LOTROM SA, ν εθ ησλ κεηφρσλ ηεο LOTROM SA θ.Petre Ion άζθεζε αγσγή ελψπηνλ ηνπ 

αξκνδίνπ δηθαζηεξίνπ ηνπ Βνπθνπξεζηίνπ δεηψληαο λα ππνρξεσζεί ε Intralot Holdings 

International Ltd λα αγνξάζεη ηηο κεηνρέο ηνπ ζηελ LOTROM SA έλαληη €2.500.000 θαη λα 

ππνρξεσζεί ε LOTROM SA λα εγγξάςεη ζην βηβιίν κεηφρσλ ηελ κεηαβίβαζε απηή. Κεηά ηελ 

δηθάζηκν ηεο 28.9.2010, εθδφζεθε ε απφθαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ πνπ έθαλε δεθηή ηελ αγσγή ηνπ 

αληηδίθνπ. Θαηά ηεο απνθάζεσο ε  Intralot Holdings International Ltd θαη ε LOTROM SA άζθεζαλ 

έθεζε ε νπνία απεξξίθζε. Ζ εηαηξεία άζθεζε πξνζθπγή πνπ εθθξεκεί.  

 

ηα. Πηελ Ξνισλία, σο απνηέιεζκα ειέγρνπ ζε έμη θαηαζηήκαηα ζηνηρεκάησλ πνπ δηελεξγήζεθε 

απφ ηελ πεξεζία Ρεισλείσλ, ζεσξήζεθε φηη πθίζηαηαη παξαβίαζε ηνπ λφκνπ ησλ ηπρεξψλ 

παηρληδηψλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνσζεηηθνχ πξνγξάκκαηνο “E-Promotion” ηεο ζπγαηξηθήο 

“Totolotek Totomix SA” θαη μεθίλεζε ζρεηηθή δηνηθεηηθή δηαδηθαζία. Νη λνκηθνί ζχκβνπινη ηεο 

Totolotek Totomix SA πηζηεχνπλ ηζρπξψο φηη δελ πθίζηαηαη παξαβίαζε ηνπ λφκνπ ή απεηιή γηα 

ηελ ζπλέρηζε ησλ αδεηψλ θαη ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο πξνζθπγήο έρνπλ μεθηλήζεη θαη εθθξεκνχλ.   
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Κέρξη ηηο 26/03/2012, πέξαλ ησλ ππνζέζεσλ γηα ηηο νπνίεο ζρεκαηίζηεθε πξφβιεςε, ε Γηνίθεζε 

ηνπ Νκίινπ ζεσξεί φηη νη ινηπέο εθθξεκνδηθίεο ζα ηειεζηδηθήζνπλ ρσξίο λα επηθέξνπλ ζεκαληηθή 

επίδξαζε ζηελ νηθνλνκηθή ζέζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο. 

 

Β. Αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο: 
 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΣΕΙΣ 
 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΣΕΙΣ 

ΙΝΣΡΑΛΟΣ Α.Ε. 2011   ΙNTRALOT EGYPT LTD 2006-2011 

ΕΣΑΙΡΙΑ ΣΟΙΧΗΜΑΣΩΝ Α.Ε. 2007-2011   E.C.E.S. SAE 2007-2011 

BETTING CYPRUS LTD 2004-2011   INTRALOT OOO 2008-2011 

INTRALOT DE CHILE S.A. 2008-2011   POLDIN LTD 2005-2011 

INTRALOT DE PERU SAC 2007-2011   INTRALOT ASIA PACIFIC LTD - 

INTRALOT INC. 2002-2011   INTRALOT AUSTRALIA PTY LTD 2006-2011 

INTRALOT BETTING OPERATIONS (CYPRUS) LTD 2005-2011   INTRALOT SOUTH AFRICA LTD - 

ROYAL HIGHGATE LTD 2006-2011   INTRALOT LUXEMBOURG S.A. 2010-2011 

POLLOT Sp.Zoo 2005-2011   INTRALOT ITALIA S.p.A. 2010-2011 

ΜALTCO LOTTERIES LTD 2005- 2011   INTRALOT FINANCE UK PLC 2008-2011 

ΙΝTRALOT HOLDINGS INTERNATIONAL LTD 2004-2011   INTRALOT IBERIA SAU 2007-2011 

LOTROM S.A. 2010-2011   INTRALOT IBERIA HOLDINGS S.A. 2007-2011 

YUGOLOT LTD -   TECNO ACCION S.A. 2005-2011 

BILOT EOOD 2005-2011   GAMING SOLUTIONS INTERNATIONAL SAC 2007-2011 

EUROFOOTBALL LTD 2008-2011   GAMING SOLUTIONS INTERNATIONAL LTD 2009-2011 

EUROFOOTBALL PRINT LTD 2005-2011   INTRALOT BEIJING Co LTD 2007-2011 

INTRALOT INTERNATIONAL LTD 2005-2011   NAFIROL S.A. - 

INTRALOT OPERATIONS LTD 2005-2011   INTRALOT ARGENTINA S.A. - 

INTRALOT BUSINESS DEVELOPMENT LTD 2006-2011   LEBANESE GAMES S.A.L - 

INTRALOT TECHNOLOGIES LTD 2004-2011   VENETA SERVIZI S.R.L. 2010-2011 

INTELTEK INTERNET AS 2007-2011   INTRALOT SOUTH KOREA S.A. 2007-2011 

LOTERIA MOLDOVEI S.A. 
1/10-31/12/09 
& 2010-2011   

SERVICIOS TRANSDATA S.A. 2007-2011 

TOTOLOTEK S.A. 2005-2011   SLOVENSKE LOTERIE AS 2008-2011 

WHITE EAGLE INVESTMENTS LTD 2010-2011   TORSYS S.R.O. 2008-2011 

BETA RIAL Sp.Zoo 2005-2011   INTRALOT DO BRAZIL LTDA 2008-2011 

UNICLIC LTD 2005-2011   OLTP LTDA 2009-2011 

DOWA LTD 2005-2011   BILYONER INTERAKTIF HIZMELTER AS  2003-2011 

INTRALOT NEW ZEALAND LTD 2011   LOTRICH INFORMATION Co. LTD 2010-2011 

INTRALOT ST.LUCIA LTD 2009-2011   GIDANI LTD 2007-2011 

INTRALOT DOMINICANA S.A. 2009-2010   INTRALOT INTERACTIVE S.A. 2009-2011 

INTRALOT GUATEMALA S.A. 2009-2011   INTRALOT INTERACTIVE USA LLC 2009-2011 

LOTTERIA Y APUESTOSA DE GUATEMALA S.A. 2009-2011   JACKPOT S.p.A. 2009-2011 

INTRALOT LATIN AMERICA INC 2009-2011   NIKANTRO HOLDINGS CO LTD 2009-2011 

INTRALOT JAMAICA LTD -   TACTUS S.R.O. 2009-2011 

INTRALOT NEDERELAND BV 2010-2011   ΑΣΡΟΠΟ Α.Ε. 2009-2011 

INTRALOT CARIBBEAN VENTURES LTD 2010-2011   NETMAN SRL 2010-2011 

INTRALOT SURINAME LTD 2010-2011   AZERINTELTEK AS 2010-2011 

SUPREME VENTURES LTD 2006-2011   INTRALOT TURKEY AS 2008-2011 

DC09 LLC 2010-2011   INTRALOT MAROC S.A. 2010-2011 

KELICOM HOLDINGS CO LTD 2006-2011   INTRALOT MINAS GERAIS LTDA 2010-2011 

DINET ZAO 2006-2011   PROMARTA OOO 2004-2011 

INTRALOT DE COLOMBIA (BRANCH) 2009-2011   FAVORIT BOOKMAKERS OFFICE OOO 2008-2011 

INTRALOT HONG-KONG HOLDINGS LIMITED 2011   INTRALOT DE MEXICO LTD 2010-2011 

INTRALOT FRANCE SAS 2010-2011   INTRALOT DISTRIBUTION OOO 2011 

INTRALOT CZECH S.R.O. 2011  INTRALOT GAMING SERVICES PTY 2011 

CARIBBEAN VLT SERVICES LTD 2011  INTRALOT LOTTERIES LTD 2011 
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Δίλαη ζε εμέιημε θνξνινγηθφο έιεγρνο γηα ηελ ρξήζε 2010 ζηελ εηαηξία Intralot De Peru SAC θαη γηα ηελ 

ρξήζε 2008 ζηελ Servicios Transdata S.A.. Πηελ Intralot Italia S.p.A. νινθιεξψζεθε ν θνξνινγηθφο 

έιεγρνο γηα ηελ ρξήζε 2009. Ξαξάιιεια νινθιεξψζεθε ν θνξνινγηθφο έιεγρνο γηα ηηο ρξήζεηο 

01/01/2004-2009 ζηελ Lotrom S.A. επηβαξχλνληαο ηα απνηειέζκαηα ηεο εηαηξείαο θαηά € 1,3 εθαη. 

θαζψο επίζεο επέβαιε θφξνπο πνζνχ € 1,1 εθαη. ιφγσ δηαθνξεηηθήο εθηίκεζεο σο πξνο ηελ θνξνινγηθή 

βάζε αλαγλψξηζεο νξηζκέλσλ δηαθξαηηθψλ ζπλαιιαγψλ, νη νπνίνη ζπκςεθίζηεθαλ θαηά ην πνζφ ηνπ €0,3 

εθαη. κε θνξνινγηθέο απαηηήζεηο ηεο εηαηξίαο, ελψ ην ππφινηπν ζα ζπκςεθηζηεί κε πεξαηηέξσ 

θνξνινγηθέο απαηηήζεηο κεηά απφ ζρεηηθφ έιεγρν, θαζψο θαη πξφζηηκα πνζνχ € 1 εθαη. ηα νπνία έρνπλ 

ήδε θαηαβιεζεί ζην πξψην ηξίκελν ηνπ 2012, σο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ζρεηηθήο πξνζθπγήο ηεο 

εηαηξίαο θαη εκθαλίδνληαη σο απαηηήζεηο ηεο. Νη λνκηθνί ηεο ζχκβνπινη ηεο εηαηξίαο δηαθσλνχλ πιήξσο 

θαη ήδε έρεη μεθηλήζεη δηαδηθαζία έλζηαζεο ζχκθσλα κε ηελ νηθεία λνκνζεζία γηα αθχξσζε ησλ 

επηβιεζέλησλ θφξσλ θαη επηζηξνθή ησλ θαηαβιεζέλησλ πξνζηίκσλ. Ν θνξνινγηθφο έιεγρνο ζηελ 

Ηληξαιφη Α.Δ. γηα ηηο ρξήζεηο 01/01/2008-31/12/2010 νινθιεξψζεθε θαη επηβάξπλε ηα απνηειέζκαηα ηεο 

Δηαηξείαο θαηά € 1,4 εθαη., αιιά θαη ηεο αλαγλψξηζε επηζηξνθή θφξνπ γηα ηε ρξήζε 2008 πνζνχ € 2 

εθαη. Δπίζεο, είλαη ζε εμέιημε θνξνινγηθφο έιεγρνο γηα  ηηο ρξήζεηο 1/1/2005-31/12/2009 ζηηο εηαηξείεο 

Intralot International Ltd θαη Intralot Operations Ltd θαη γηα ηηο ρξήζεηο 1/1/2006-31/12/2009 ζηελ 

Intralot Business Development Ltd. Ζ Intralot International Ltd έιαβε ζηηο 22/11/11 εηδνπνίεζε 

αλαζεψξεζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο κε ηελ νπνία ε εηαηξεία θαη νη λνκηθνί ηεο ζχκβνπινη δηαθσλνχλ 

πιήξσο θαη ήδε έρεη μεθηλήζεη δηαδηθαζία έλζηαζεο ζχκθσλα κε ηελ νηθεία λνκνζεζία. 

 
 
 
 Γ. Γεζκεύζεηο: 
 
 
 

(i) Γεζκεύζεηο από ιεηηνπξγηθά κηζζώκαηα: 
 
 

Ρελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2011 ζηνλ Όκηιν ππήξραλ πνηθίιεο ζπκθσλίεο ιεηηνπξγηθήο κίζζσζεο πνπ αθνξνχλ 

ηελ ελνηθίαζε θηηξίσλ θαη κεηαθνξηθψλ κέζσλ. Ρα έμνδα ελνηθίαζεο πεξηιακβάλνληαη ζηελ θαηάζηαζε 

απνηειεζκάησλ ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2011. 

 

 Ρα ειάρηζηα κειινληηθά πιεξσηέα κηζζψκαηα ελνηθίαζεο βάζεη κε αθπξψζηκσλ ζπκβνιαίσλ ιεηηνπξγηθήο 

κίζζσζεο ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2011 έρνπλ σο θάησζη: 

 

 ΝΚΗΙΝΠ ΔΡΑΗΟΗΑ 
 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010 

Δληφο 1 έηνπο 9.007 9.647 1.892 2.174 

Κεηαμχ 2 θαη 5 εηψλ 31.706 32.993 7.423 8.904 
Ξέξαλ ησλ 5 εηψλ 10.823 14.867 5.350 7.895 

Πύλνιν 51.536 57.507 14.665 18.973 
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(ii) Δγγπήζεηο: 
 

Ζ Δηαηξία θαη ν Όκηινο ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2011 είραλ ηηο παξαθάησ ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο απφ 
εγγπήζεηο γηα: 
 
 ΝΚΗΙΝΠ ΔΡΑΗΟΗΑ 

 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010 
Δγγπήζεηο ζε ηξίηα κέξε γηα ινγαξηαζκφ 
ζπγαηξηθψλ 0 0 208.301 248.136 
Δγγπεηηθέο επηζηνιέο ηξαπεδψλ γηα 

εμαζθάιηζε ππνρξεψζεσλ 243.305 189.839 99.350 100.684 
Ινηπέο εγγπήζεηο 500 1.431 0 0 

 243.805 191.270 307.651 348.820 

 
 
 
 
 
(iii) Γεζκεύζεηο από ρξεκαηνδνηηθέο κηζζώζεηο 
 

ΝΚΗΙΝΠ 
Διάρηζηεο 
πιεξσκέο 

Ξαξνύζα 
αμία 

ειαρίζησλ 
πιεξσκώλ 

Διάρηζηεο 
πιεξσκέο 

Ξαξνύζα 
αμία 

ειαρίζησλ 
πιεξσκώλ 

 31/12/2011 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2010 

Δληφο ελφο έηνπο 6.343 5.812 2.320 1.895 
Κεηά απφ έλα έηνο έσο πέληε έηε 7.860 7.229 19.892 16.008 

Ξέξαλ ησλ πέληε εηψλ 0 0 0 0 
Κείνλ:Ρφθνη  -1.162 0 -4.309 0 

Πχλνιν 13.041 13.041 17.903 17.903 

 
 
 
 

 

ΔΡΑΗΟΗΑ 

Διάρηζηεο 

πιεξσκέο 

Ξαξνύζα 
αμία 

ειαρίζησλ 
πιεξσκώλ 

Διάρηζηεο 

πιεξσκέο 

Ξαξνύζα 
αμία 

ειαρίζησλ 
πιεξσκώλ 

31/12/2011 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2010 
Δληφο ελφο έηνπο 0 0 0 0 

Κεηά απφ έλα έηνο έσο πέληε έηε 0 0 0 0 
Ξέξαλ ησλ πέληε εηψλ 0 0 0 0 

Κείνλ:Ρφθνη  0 0 0 0 

Πχλνιν 0 0 0 0 

 

 
28.  Ππλαιιαγέο κε ζπλδεκέλα κε ηελ Δηαηξία κέξε 
  
 

Ζ ΗΛΡΟΑΙΝΡ πξνκεζεχεηαη αγαζά θαη ππεξεζίεο ή θαη πσιεί αγαζά θαη παξέρεη ππεξεζίεο πξνο δηάθνξεο 

ζπλδεφκελεο εηαηξίεο, ζηα πιαίζηα ηεο ζπλήζνπο επηρεηξεκαηηθήο ιεηηνπξγίαο. Απηέο νη ζπλδεφκελεο 

εηαηξίεο απνηεινχληαη απφ ζπγαηξηθέο, ζπγγελείο ή ινηπέο ζπλδεφκελεο εηαηξίεο πνπ έρνπλ θνηλή 

ηδηνθηεζία θαη/ή δηνίθεζε κε ηε ΗΛΡΟΑΙΝΡ.  

Αθνινπζεί ζπλνπηηθή αλαθνξά ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ησλ ππνινίπσλ κε ηα ζπλδεφκελα κέξε γηα ηε ρξήζε 

2011: 
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  ΝΚΗΙΝΠ ΔΡΑΗΟΗΑ 
Ξνζά εθθξαζκέλα ζε ρηιηάδεο € 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010 
 

    α) Έζνδα          
-πξνο ζπγαηξηθέο 0 0 40.528 70.132 
-πξνο ζπγγελείο 3.242 13.083 4.851 6.903 
-πξνο ινηπέο ζπλδεφκελεο 7.755 9.350 5.655 5.472 
 

    β) Έμνδα           
-απφ ζπγαηξηθέο 0 0 23.268 13.344 
-απφ ζπγγελείο 10 4.714 0 0 
-απφ ινηπέο ζπλδεφκελεο 19.338 34.833 16.953 30.786 
 

    γ) Απαηηήζεηο (1)         
-απφ ζπγαηξηθέο 0 0 158.744 167.198 
-απφ ζπγγελείο 8.428 1.847 3.609 1.963 
-πξνο ινηπέο ζπλδεφκελεο 24.738 44.935 16.106 13.336 
 

    δ) πνρξεψζεηο (2)         
-πξνο ζπγαηξηθέο 0 0 29.106 20.069 
-πξνο ζπγγελείο 13 13 13 13 
-πξνο ινηπέο ζπλδεφκελεο 26.455 42.003 22.718 29.057 
 

    ε) Ππλαιιαγέο θαη ακνηβέο δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ 
θαη κειψλ ηεο δηνίθεζεο 9.095 8.916 5.608 5.437 
 

    ζη) Απαηηήζεηο απφ δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο 
δηνίθεζεο 594 98 0 0 
 

    δ) πνρξεψζεηο πξνο ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε 
ηεο δηνίθεζεο 857 436 465 214 
          

(1) Tα πνζά αλαιχνληαη σο εμήο:        
Απαηηήζεηο απφ ζπλδεφκελα κέξε 33.760 46.880 178.459 182.497 
(κείνλ) καθξνπξφζεζκν κέξνο (ζεκείσζε 16) 9.222 24.922 0 0 

Βξαρππξφζεζκεο απαηηήζεηο απφ ζπλδεφκελα κέξε 
(ζεκείσζε 18) 24.538 21.958 178.459 182.497 
 

    (2) Tα πνζά αλαιχνληαη σο εμήο:        
 πνρξεψζεηο πξνο ζπλδεφκελα κέξε 27.325 42.452 52.303 49.353 

(κείνλ) καθξνπξφζεζκα δάλεηα 1.952 10.668 0 0 
(κείνλ) καθξνπξφζεζκέο ππνρξεψζεηο (ζεκείσζε 24) 64 63 0 0 

Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο πξνο ζπλδεφκελα 
κέξε (ζεκείσζε 25) 25.309 31.721 52.303 49.353 

Νη πσιήζεηο θαη ε παξνρή ππεξεζηψλ πξνο ηηο ζπλδεφκελεο εηαηξείεο γίλνληαη ζε θαλνληθέο ηηκέο αγνξάο.  

Ρα αλνηρηά ππφινηπα ηέινπο ρξήζεσο είλαη ρσξίο εμαζθαιίζεηο θαη ε ηαθηνπνίεζε γίλεηαη ζε κεηξεηά. Γελ 

έρνπλ παξαζρεζεί ή ιεθζεί εγγπήζεηο γηα ηηο παξαπάλσ απαηηήζεηο. Γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31ε 

Γεθεκβξίνπ 2011, ε Δηαηξία ζρεκάηηζε πξφβιεςε πνπ αθνξά εθηίκεζε κείσζεο αλαθηήζηκεο αμίαο 

απαηηήζεσλ απφ ζπγαηξηθέο πνζνχ €12,5 εθαη. θαη ε νπνία θαηαρσξήζεθε ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ 

εζφδσλ ηεο ρξήζεο. Νη ζπζζσξεπκέλεο ζρεηηθέο πξνβιέςεηο ηεο 31/12/2011 αλήιζαλ ζε €36,2 εθαη. 

 
29. ΣΟΖΚΑΡΝΝΗΘΝΛΝΚΗΘΑ ΞΟΝΦΝΛΡΑ  
 
ΞΑΟΑΓΥΓΑ ΣΟΖΚΑΡΝΝΗΘΝΛΝΚΗΘΑ ΞΟΝΦΝΛΡΑ 
 

Γηα ηελ θάιπςε ζπλαιιαγκαηηθνχ θαη επηηνθηαθνχ θηλδχλνπ πνπ είλαη δπλαηφλ λα πξνθχςεη απφ πθηζηακέλε 

θαη κειινληηθή ρξεκαηνδφηεζε ζε μέλν ζπλάιιαγκα, ν Όκηινο έρεη πξνρσξήζεη ζε ζχλαςε αλάινγσλ 

ζπκβάζεσλ, γηα ηελ κεηξηθή θαη ηηο ζπγαηξηθέο ηνπ. 

 
Ππκβάζεηο Δπηηνθίνπ: 
 

Θέζε: Swap 

Έλαξμε Πχκβαζεο: 01/10/2008 

Ιήμε: 01/10/2013 
Ξνζφ: € 20 εθαη. 
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Θέζε: Swap  
Έλαξμε Πχκβαζεο: 31/03/2009 
Ιήμε: 31/03/2014 
Ξνζφ: € 90 εθαη. 
 

Ππκβάζεηο Δπηηνθίνπ θαη Ππλαιιάγκαηνο: 
 

Θέζε: Cross Currency Swap 
Έλαξμε Πχκβαζεο: 31/12/10 

Ιήμε: 14/12/12 
Ξνζφ: € 4 εθαη. 
 
Θέζε: Cross Currency Swap  
Έλαξμε Πχκβαζεο: 12/08/2011 

Ιήμε: 12/08/2014 

Ξνζφ: € 4,88 εθαη. 
 
Θέζε: Cross Currency Swap 
Έλαξμε Πχκβαζεο: 29/09/2011 
Ιήμε: 12/08/2014 
Ξνζφ: € 0,9 εθαη. 
 

Ξξνζεζκηαθέο πσιήζεηο ζπλαιιάγκαηνο/ αγνξά-πώιεζε δηθαησκάησλ πξναίξεζεο :  
 

Ν Όκηινο έρεη δχν αλνηρηέο ζέζεηο επί δηθαησκάησλ πξναίξεζεο ζπλαιιάγκαηνο (‟option contracts‟) πνπ 

ηθαλνπνηνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο αληηζηαζκηζηηθήο ινγηζηηθήο ζπλνιηθνχ πνζνχ  USD 8,5 εθαη.  

 

Ν Όκηινο απφ ηελ απνηίκεζε ηεο εχινγεο αμίαο ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2011 ησλ αλσηέξσ παξαγψγσλ θαη ηελ 

εθθαζάξηζε παξάγσγσλ πξντφλησλ πνπ θαηείρε απφ ην 2010 εκθάληζε θέξδνο πνζνχ € 190 ρηι. πνπ 

θαηαρσξήζεθε ζηελ θαζαξή ζέζε θαη δεκηά πνζνχ € 2,95 εθαη. ε νπνία θαηαρσξήζεθε ζηα απνηειέζκαηα ηεο 

ρξήζεσο. 

 

ΔΘΡΗΚΖΠΖ ΔΙΝΓΖΠ ΑΜΗΑΠ 
 

Γηα επελδχζεηο πνπ εκπνξεχνληαη ζε νξγαλσκέλεο ρξεκαηηζηεξηαθέο αγνξέο, ε εχινγε αμία θαζνξίδεηαη κε 

αλαθνξά ζηε ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκή θιεηζίκαηνο θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. Γηα επελδχζεηο γηα ηηο 

νπνίεο δελ ππάξρεη αληίζηνηρε ηηκή αγνξάο, ε εχινγε αμία θαζνξίδεηαη κε αλαθνξά ζηελ ηξέρνπζα αμία 

αγνξάο ελφο άιινπ κέζνπ ην νπνίν είλαη νπζηαζηηθά ην ίδην, ή εθηηκάηαη βαζηδφκελν ζηηο αλακελφκελεο 

ηακεηαθέο ξνέο ησλ θαζαξψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ απνηεινχλ ηε βάζε ηεο επέλδπζεο ή ζηελ αμία 

θηήζεσο. 
 

Ρα παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα, απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ 

ηζνινγηζκνχ. Ζ εχινγε αμία ησλ ελ ιφγσ παξαγψγσλ πξνζδηνξίδεηαη θπξίσο κε ηελ αγνξαία αμία θαη 

επηβεβαηψλεηαη απφ ηα αληηζπκβαιιφκελα πηζησηηθά ηδξχκαηα. 
 

Ν Όκηινο ηαμηλνκεί ηηο επηκεηξήζεηο ηεο εχινγεο αμίαο ρξεζηκνπνηψληαο ηεξάξρεζε εχινγεο αμίαο πνπ 

αληηθαηνπηξίδεη ηε ζεκαζία ησλ εηζξνψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ επηκεηξήζεσλ 

απηψλ. Ρα επίπεδα ηεξάξρεζεο ηεο εχινγεο αμίαο είλαη ηα αθφινπζα:  
 

Δπίπεδν 1: επίζεκεο ρξεκαηηζηεξηαθέο ηηκέο (άλεπ πξνζαξκνγήο) ζε αγνξέο κε ζεκαληηθφ φγθν ζπλαιιαγψλ 

γηα φκνηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή ππνρξεψζεηο  
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Δπίπεδν 2:  εηζξνέο πιελ ησλ ρξεκαηηζηεξηαθψλ ηηκψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην Δπίπεδν 1, νη νπνίεο 

κπνξνχλ λα παξαηεξεζνχλ γηα ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή ηελ ππνρξέσζε, είηε άκεζα (π.ρ. ηηκέο) είηε έκκεζα 

(δειαδή σο παξάγσγν ησλ ηηκψλ)  
 

Δπίπεδν 3:  εηζξνέο γηα ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή ηελ ππνρξέσζε πνπ δελ βαζίδνληαη ζε παξαηεξήζηκα 

δεδνκέλα ηεο αγνξάο (κε παξαηεξήζηκεο εηζξνέο). 

 

ΝΚΗΙΝΠ Δύινγε αμία 
31/12/2011 

Ηεξάξρηζε εύινγεο αμίαο 

Δπίπεδν 1 Δπίπεδν 2 Δπίπεδν 3 

     

Σξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

  Ινηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία 34.190 3.578 27.269 3.343 

Ξαξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξνηφληα 0 0 0 0 
     

Σξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο 
  Ξαξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξνηφληα 8.304 0 8.304 0 

 

ΔΡΑΗΟΗΑ Δύινγε αμία 
31/12/2011 

Ηεξάξρηζε εύινγεο αμίαο 

Δπίπεδν 1 Δπίπεδν 2 Δπίπεδν 3 

     

Σξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 
  Ινηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία 968 14 0 954 

Ξαξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξνηφληα 0 0 0 0 
     

Σξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο 
  Ξαξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξνηφληα 2.242 0 2.242 0 

     
 

Θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2011 δελ ππήξμαλ κεηαθνξέο κεηαμχ ηνπ επηπέδνπ 1 θαη επηπέδνπ 2 ηεο ηεξάξρεζεο ηεο 

εχινγεο αμίαο, νχηε κεηαθνξέο απφ θαη πξνο ην επίπεδν 3. 

ΝΚΗΙΝΠ Δύινγε αμία 
31/12/2010 

Ηεξάξρηζε εύινγεο αμίαο 

Δπίπεδν 1 Δπίπεδν 2 Δπίπεδν 3 

     

Σξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 
  Ινηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία 37.697 3.363 25.318 9.016 

Ξαξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξνηφληα 80 0 80 0 
     

Σξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο 
  Ξαξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξνηφληα 10.975 0 10.975 0 

 

ΔΡΑΗΟΗΑ Δύινγε αμία 
31/12/2010 

Ηεξάξρηζε εύινγεο αμίαο 

Δπίπεδν 1 Δπίπεδν 2 Δπίπεδν 3 

     

Σξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

  Ινηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία 434 36 0 398 

Ξαξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξνηφληα 0 0 0 0 

     

Σξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο 
  Ξαξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξνηφληα 2.539 0 2.539 0 

 

Θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2010 δελ ππήξμαλ κεηαθνξέο κεηαμχ ηνπ επηπέδνπ 1 θαη επηπέδνπ 2 ηεο ηεξάξρεζεο ηεο 
εχινγεο αμίαο, νχηε κεηαθνξέο απφ θαη πξνο ην επίπεδν 3. 
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30. Ινηπέο βξαρππξόζεζκεο θαη καθξνπξόζεζκεο πξνβιέςεηο 

 

Ρν πνζφ ησλ πξνβιέςεσλ ηεο 31/12/2011 φζνλ αθνξά ηνλ  Όκηιν αλέξρεηαη ζε € 9,4 εθαη. γηα επίδηθεο ή 

ππφ δηαηηεζία δηαθνξέο, πνζφ € 2,1 εθαη. γηα αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο θαη έμνδα θνξνινγηθνχ 

ειέγρνπ θαη ηέινο πνζφ € 11,04 εθαη. γηα ινηπέο πξνβιέςεηο. Ρα αληίζηνηρα πνζά πνπ αθνξνχλ ηελ Δηαηξεία 

αλέξρνληαη ζε € 9,4 εθαη. (επίδηθεο ή ππφ δηαηηεζία δηαθνξέο), € 1,45 εθαη. (αλέιεγθηεο θνξνινγηθά 

ρξήζεηο θαη έμνδα θνξνινγηθνχ ειέγρνπ) θαη € 6,7 εθαη. (ινηπέο πξνβιέςεηο).         

Δπίζεο, ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ ηνπ Νκίινπ πεξηιακβάλεηαη πνζφ € 7,5 εθαη. πνπ αθνξά 

εθηίκεζε κείσζεο αλαθηψκελεο αμίαο ελζψκαησλ θαη αζψκαησλ παγίσλ. Αληίζηνηρα ζηελ θαηάζηαζε 

ζπλνιηθψλ εζφδσλ ηεο Δηαηξίαο πεξηιακβάλεηαη πνζφ € 12,5 εθαη. πνπ αθνξά εθηίκεζε κείσζεο 

αλαθηψκελεο αμίαο απαηηήζεσλ απφ ζπγαηξηθέο. 

 

31. Ππγθξίζηκα ζηνηρεία 
 
Πηα παξνπζηαδφκελα ζηνηρεία ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο έγηλαλ πεξηνξηζκέλνπ κεγέζνπο αλακνξθψζεηο γηα 

ιφγνπο ζπγθξηζηκφηεηαο.  

 
32. Σξεσζηηθνί / Ξηζησηηθνί Ρόθνη ζπλαθή Έμνδα /Έζνδα 

 

 ΝΚΗΙΝΠ ΔΡΑΗΟΗΑ 

 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010 

Έμνδα απφ ηφθνπο  -19.257 -17.940 -14.052 -12.692 

Εεκηέο ζπκκεηνρψλ θαη ρξενγξάθσλ -1.258 -4.082 -984 0 

Εεκηέο παξαγψγσλ -3.828 -2.473 -2.439 -1.562 
Σξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα -9.848 -8.606 -7.668 -5.984 

Ξξνεμφθιεζε -1.664 -2.136 0 0 

Πύλνιν Σξεσζηηθώλ Ρόθσλ & 
Δμόδσλ -35.855 -35.237 -25.143 -20.238 

Έζνδα απφ ηφθνπο 10.696 11.438 5.715 2.105 
Θέξδε ζπκκεηνρψλ θαη ρξενγξάθσλ 12.316 8.501 6.574 0 
Θέξδε απφ παξάγσγα 1.606 1.753 1.606 1.741 
Κεξίζκαηα 0 0 12.398 25.448 

Ξξνεμφθιεζε -2.509 774 0 0 

Πύλνιν Ξηζησηηθώλ Ρόθσλ  22.109 22.466 26.293 29.294 

Θαζαξό απνηέιεζκα από ηόθνπο -13.746 -12.771 1.150 9.056 

 

 
33. Κεηαγελέζηεξα γεγνλόηα 

 
Ρνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2012, ε ζπγαηξηθή ηεο INTRALOT ζηε Λφηην Αθξηθή, INTRALOT South Africa, έιαβε 

άδεηα γηα ηε δηνξγάλσζε Πηνηρήκαηνο Ξξνθαζνξηζκέλεο Απφδνζεο απφ ην Ππκβνχιην Ρπρεξψλ Ξαηρληδηψλ 

θαη Ηππνδξφκνπ ηνπ Western Cape. Ζ άδεηα αθνξά ζην αζιεηηθφ ζηνίρεκα κέζσ πξαθηνξείσλ ζην Western 

Cape ηεο Λνηίνπ Αθξηθήο, θαζψο θαη ζε ζηνίρεκα κέζσ δηαδηθηχνπ, θαζψο θαη ζηαζεξνχ θαη θηλεηνχ 

ηειεθψλνπ ζε νιφθιεξε ηε ρψξα. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ ζηνηρήκαηνο ζα γίλεηαη απφ ηελ INTRALOT South Africa 

κε ηελ εκπνξηθή νλνκαζία JUSTBET. 
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Ρνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2012, ε ζπγαηξηθή ηεο INTRALOT, INTRALOT Australia Pty Ltd., ππέγξαςε ηξηεηέο 

ζπκβφιαην επέθηαζεο ηεο ζπλεξγαζίαο ηεο κε ηνλ θξαηηθφ νξγαληζκφ ηπρεξψλ παηρληδηψλ ηεο Γπηηθήο 

Απζηξαιίαο (Lotterywest), έσο ην 2016, γηα ηε ζπληήξεζε θαη ππνζηήξημε ηνπ νινθιεξσκέλνπ Ππζηήκαηνο 

Ρπρεξψλ Ξαηρληδηψλ, ην νπνίν έρεη πξνκεζεχζεη. 

 

Ρνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2012, ε INTRALOT μεθίλεζε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ θαη δηαρείξηζεο 

βηληενιφηην (VLTs), “iGEM”, θαη ησλ ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ γηα ηελ επνπηεία ησλ ηεξκαηηθψλ βηληενιφηην 

ζηνπο ρψξνπο ςπραγσγίαο ηεο Supreme Ventures Limited (SVL) ζηελ Ρδακάηθα. Ρν λέν ζπκβφιαην έρεη 

αξρηθή δηάξθεηα 10 έηε κε δπλαηφηεηα απηφκαηεο αλαλέσζεο γηα δηαδνρηθέο 5εηείο πεξηφδνπο.  

 

Πηα ηέιε Καξηίνπ ηνπ 2012 θνηλνπνηήζεθε ζηε ζπγαηξηθή εηαηξία ηεο INTRALOT, Maltco Lotteries 

Limited, απφ ηνλ νξγαληζκφ ηδησηηθνπνηήζεσλ ηεο Κάιηαο φηη ε ελ ιφγσ ζπγαηξηθή εηαηξία θέξδηζε ην 

δηαγσληζκφ γηα ηε λέα άδεηα ιεηηνπξγίαο ηπρεξψλ παηρληδηψλ ζηε ρψξα. Λα ζεκεησζεί φηη ε  Maltco 

ιεηηνπξγεί βάζεη ζρεηηθήο άδεηαο ηπρεξά παηρλίδηα ζηε ρψξα ηα ηειεπηαία 8 ρξφληα πεξίπνπ, ελψ ε 

θαηλνχξηα άδεηα ζα έρεη δηάξθεηα 10 έηε. 

                                                                          
Καξνύζη, 29 Καξηίνπ 2011 

   

Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΝ Γ.Π.  
Ν ΑΛΡΗΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΝ Γ.Π. 
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34. Πηνηρεία θαη Ξιεξνθνξίεο πεξηόδνπ 1εο Ηαλνπαξίνπ 2011 έσο ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2011 
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Δηλώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 
     (σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν.3556/2007) 
 
Οι 
 
1. Σωκράτης Π. Κόκκαλης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου  
2. Κων/νος Γ. Αντωνόπουλος, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και 
Διευθύνων Σύμβουλος    
3. Σωτήριος Ν. Φίλος, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου  
 
                                      ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ 
 
Εξ’ όσων γνωρίζουμε:   
 
α. Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.»  για τη 
χρήση 1η Ιανουαρίου 2008 έως την 31 Δεκεμβρίου 2008, οι οποίες καταρτίσθηκαν 
σύμφωνα με τα ισχύοντα Λογιστικά Πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα 
στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού, τη καθαρή θέση και τα αποτελέσματα 
χρήσεως της Εταιρείας καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην 
ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο.  
 
β. Η ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την 
εξέλιξη, τις επιδόσεις και τη θέση της Εταιρίας καθώς και των επιχειρήσεων που 
περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, συμπεριλαμβανομένης 
της περιγραφής των κυριοτέρων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν. 
 
γ. οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το 
Διοικητικό Συμβούλιο της «ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ» την 30 Μαρτίου 2009 και έχουν 
δημοσιοποιηθεί με την ανάρτηση τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση 
www.intralot.com.   
 
 

Μαρούσι, 30 Μαρτίου 2009 
 

Οι βεβαιούντες  
 

Σωκράτης Π. Κόκκαλης 
 
 
 
 
 

 
Πρόεδρος του Διοικητικού 

Συμβουλίου 

Κων/νος Γ. Αντωνόπουλος 
 
 
 
 
 

 
Αντιπρόεδρος του 

Διοικητικού Συμβουλίου και 
Διευθύνων Σύμβουλος   

Σωτήριος Ν. Φίλος 
 
 
 
 
 

 
Μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου 
 

           
 
 

 

 

 

 



ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.                                                       

4 
 

 

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΟΜΙΛΟΥ INTRALOT ΠΡΟΣ 

ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2008 – 

31/12/2008 

 

 

Κύριοι Μέτοχοι, 

 

Η INTRALOT κατά τη διάρκεια του 2008 ισχυροποίησε την ηγετική της θέση στον κλάδο των 

τυχερών παιχνιδιών παγκοσμίως καθώς μεταξύ άλλων κατάφερε: να κερδίσει δύο ακόμη 

λοταρίες στις ΗΠΑ (Νότια Καρολίνα και Οχάιο), να επικρατήσει σε διεθνή διαγωνισμό που 

πραγματοποίησαν  οι δυο κορυφαίες λοταρίες στην Ολλανδία, να ανανεώσει μετά από 

διαγωνισμό για 10 χρόνια το συμβόλαιο του αθλητικού στοιχήματος στην Τουρκία, να πάρει 

άδεια για αθλητικό στοίχημα στη Μαδρίτη, να επεκτείνει τις δραστηριότητές της στην Ιταλία 

μέσω εξαγοράς, να αποκτήσει συμμετοχή στη Melco ενισχύοντας τη θέση της στην αγορά της 

Κίνας, να εξαγοράσει εταιρία στη Σλοβακία, να εισέλθει στην αγορά της Βραζιλίας και τέλος να 

γίνει ο νέος ηγέτης στις αγορές τυχερών παιχνιδιών της Κεντρικής Αμερικής και Καραϊβικής 

υπογράφοντας συμβόλαια στη Γουατεμάλα, τη Δομινικανή Δημοκρατία και τη Τζαμάικα. 

 

Ωστόσο, το 2008 χαρακτηρίστηκε από την έναρξη μιας παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, η οποία 

θεωρείται ως η σοβαρότερη των τελευταίων δεκαετιών. Ο κλάδος των τυχερών παιχνιδιών, αν 

και παρουσιάζει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα από άλλους κλάδους, δεν έμεινε ανεπηρέαστος. Οι 

πωλήσεις των λοταριών στις ανεπτυγμένες χώρες έχουν ήδη παρουσιάσει μείωση και ο ρυθμός 

αύξησης των πωλήσεων στις αναπτυσσόμενες χώρες επιβράδυνση, η οποία γίνεται πιο έντονη 

λόγω της υποτίμησης των σχετικών συναλλαγματικών ισοτιμιών.  Όσον αφορά τους επιμέρους 

τύπους παιχνιδιών, η πορεία των πωλήσεων είναι αντιστρόφως ανάλογη με τον ρυθμό 

πονταρίσματος, δηλαδή τα παιχνίδια τύπου ΚΙΝΟ και video-lotto που παρουσιάζουν μεγάλη 

συχνότητα πλήττονται περισσότερο. Η πορεία της αγοράς των καζίνο, η οποία  καταγράφει 

σημαντικές απώλειες διεθνώς, είναι ενδεικτική για το πώς επηρεάζονται παιχνίδια με συχνές 

κληρώσεις. 

 

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της INTRALOT το 2008 παρουσίασε  αύξηση της τάξης του 

28,9% στα €1,08 δισ. από €835,5 εκατ. το 2007. Τα ενοποιημένα κέρδη μετά φόρων και 

δικαιωμάτων μειοψηφίας αλλά προ απομειώσεων και προβλέψεων μειώθηκαν κατά 19,1% το 

2008 στα €90,9 εκατ. Μετά τις απομειώσεις και προβλέψεις τα αποτελέσματα του Ομίλου 

μειώθηκαν κατά 55,3%. Τα κέρδη του 2008 επηρεάστηκαν από την υποτίμηση 

συναλλαγματικών ισοτιμιών σε αναπτυσσόμενες χώρες όπως η Τουρκία και η Ρουμανία  αλλά 

και  αναπτυγμένων όπως η Αυστραλία. Επίσης, η ισχυροποίηση του δολαρίου ΗΠΑ αύξησε τα 

κόστη σχετικά με την τεχνολογία που αποτιμώνται σε αυτό το νόμισμα.    
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Αναφορικά με την μητρική εταιρία, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 12,5% στα €198,1 εκατ. 

το 2008, ενώ τα κέρδη μετά φόρων μειώθηκαν κατά 70,4% στα €18,6 εκατ. από €62,7 εκατ. το 

2007. 

 

Η οικονομική κρίση που διανύουμε αφενός καθιστά επιτακτική την ανάγκη για προσεκτικές 

επιλογές της διοίκησης της Εταιρίας για τη διεκδίκηση νέων έργων και νέων επενδύσεων, 

αφετέρου αναμένεται να δημιουργήσει και σημαντικές επιχειρηματικές ευκαιρίες ανά τον κόσμο. 

Η INTRALOT, διαθέτοντας κορυφαία τεχνολογία και τεχνογνωσία, ισχυρή κεφαλαιακή 

διάρθρωση και την υγιέστερη χρηματοοικονομική θέση στον κλάδο, έχει σημαντικό 

πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού για να εκμεταλλευτεί τις επερχόμενες εξελίξεις του 

κλάδου και να αυξήσει την αξία των μετόχων της. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ       

Τα ταμειακά διαθέσιμα στο τέλος της περιόδου ανήλθαν σε €305,4 εκατ., ενώ ο συνολικός 

δανεισμός (που συμπεριλαμβάνει το μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο ύψους €200 εκατ.) ανήλθε 

σε €507,2 εκατ., διαμορφώνοντας την καθαρή δανειακή θέση σε €201,8 εκατ.  

 

Η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου το 2008 ανήλθε σε 34,6% και σε 19,1% μετά τις 

απομειώσεις και τις προβλέψεις.  

ΠΟΡΕΙΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 

 

Στην Ιταλία, η απελευθέρωση της αγοράς στοιχηματισμού οδήγησε σε αύξηση του τζίρου της 

αγοράς κατά 50%  το 2008. Η INTRALOT, μέσα σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον, 

κατάφερε να αναδειχθεί ως η κορυφαία ξένη εταιρία στοιχηματισμού στην Ιταλία για το 2008. Η 

λειτουργία του δικτύου πωλήσεών της ολοκληρώθηκε μέσα στο 4ο τρίμηνο του 2008, ενώ  έχει 

σχεδόν ολοκληρωθεί και η λειτουργία των επιπλέον 55 σημείων πώλησης που αποκτήθηκαν τον 

Ιούλιο του 2008 με την εξαγορά της Ιταλικής Κοινοπραξίας William Hill Codere Italia Srl. 

 

Στην Τουρκία, ο τζίρος του Στοιχήματος παρουσίασε υψηλή αύξηση κατά το 2008, καθώς το 

παιχνίδι απολαμβάνει μεγάλη αναγνωρισιμότητα και υπάρχουν σημαντικά περιθώρια περαιτέρω 

διείσδυσης στη χώρα. Ωστόσο, η αύξηση των πωλήσεων του παιχνιδιού σε ευρώ επηρεάστηκε 

από την υποτίμηση του τουρκικής λίρας κατά τη διάρκεια του έτους. 

 

Η Inteltek, η θυγατρική του Ομίλου στην χώρα, επικράτησε στο διαγωνισμό για την προμήθεια 

τεχνολογικού εξοπλισμού και τη διαχείριση του στοιχήματος τα επόμενα 10 χρόνια και από τις 

αρχές Μαρτίου  έχει ξεκινήσει να προσφέρεται στη χώρα ένα σημαντικά αναβαθμισμένο προϊόν 

στοιχηματισμού.   

 

Στη Βουλγαρία, το Στοίχημα σημείωσε ικανοποιητική αύξηση του κύκλου εργασιών του. Η 

θυγατρική του Ομίλου στη χώρα Eurofootball συνέχισε την ανάπτυξη και βελτίωση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών στοιχηματισμού, ενώ επέκτεινε περαιτέρω το δίκτυο πωλήσεών της. 



ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.                                                       

6 
 

Επίσης, δημιούργησε το τηλεοπτικό κανάλι Eurofootball, το οποίο παρέχει πληροφορίες και νέα 

σχετικά με τα παιχνίδια, ενισχύοντας τη δημοτικότητα του παιχνιδιού στη χώρα. 

 

Στη Ρουμανία, οι πωλήσεις του Video Lottery που διαχειρίζεται η θυγατρική Lotrom,  συνέχισαν 

και το 2008 την ανοδική τους πορεία καθώς το παιχνίδι είναι ιδιαίτερα δημοφιλές, με σημαντικά 

ωστόσο περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης. Με ανάλογους ρυθμούς κινήθηκαν και το Στοίχημα 

που προσφέρει η Lotrom στη χώρα, καθώς και οι πωλήσεις της κρατικής λοταρίας της 

Ρουμανίας (CNLR), το σύστημα της οποίας διαχειρίζεται η Lotrom.        

 

Στην Πολωνία, ο τζίρος του αθλητικού και ιπποδρομιακού Στοιχήματος που διοργανώνει η 

θυγατρική του Ομίλου Totolotek, ήταν αυξημένος σε σχέση με το 2007. Κατά το 2008 

συνεχίστηκε η επέκταση του δικτύου πωλήσεων και η ποιοτική αναβάθμιση του παιχνιδιού, 

καθώς η διείσδυσή του στην αγορά είναι ακόμη χαμηλή.    

 

Στη Νότια Αφρική, η λειτουργία και διαχείριση των τυχερών παιχνιδιών της χώρας από την 

INTRALOT (μέσω κοινοπραξίας) ξεκίνησε στα τέλη του 2007. Κατά τη διάρκεια του 2008, 

ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σε θέματα διαφήμισης και προώθησης, στη σχεδίαση και εισαγωγή 

νέων παιχνιδιών και στη βελτιστοποίηση της λειτουργίας του νέου δικτύου πωλήσεων. Ωστόσο, 

παρά την επιτυχή λειτουργία της λοταρίας, τα αποτελέσματα της INTRALOT επηρεάστηκαν από 

την σημαντική υποτίμηση του τοπικού νομίσματος. 

 

Στις ΗΠΑ, η INTRALOT κατά το 2008 κατάφερε να κερδίσει δυο νέα πολύ σημαντικά έργα, που 

σηματοδότησαν την είσοδο της Εταιρίας στις μεγάλες λοταρίες της Βορείου Αμερικής, τη 

διαχείριση της λοταρίας του Οχάιο, της δέκατης μεγαλύτερης στις ΗΠΑ, με πωλήσεις $2,2 δις. 

το 2007 και της λοταρίας της Νότιας Καρολίνας, με τζίρο $1 δις. Επίσης, το Νοέμβριο του 2008, 

έγινε με επιτυχία η μετάβαση της διαχείρισης των λοταριών της Νότιας Καρολίνας και του Νέου 

Μεξικού από την INTRALOT. Το γεγονός ότι η INTRALOT έχει κερδίσει έξι συνολικά συμβόλαια 

στις ΗΠΑ σε μικρό σχετικά διάστημα, αναδεικνύει την αξιοπιστία της Εταιρίας σε διεθνές 

επίπεδο, καθώς και τη δυνατότητά της να ανταποκρίνεται με απόλυτη επιτυχία ακόμα και στα 

πιο απαιτητικά περιβάλλοντα. 

 

Στη Μάλτα, όπου η θυγατρική του Ομίλου, Maltco, έχει την αποκλειστική άδεια λειτουργίας 

όλων των τυχερών παιχνιδιών στη χώρα, η αγορά το 2008 διατηρήθηκε στα επίπεδα της 

προηγούμενης χρονιάς, καθώς το ποσοστό διείσδυσης των παιχνιδιών στη χώρα είναι πολύ 

υψηλό.    

 

ΝΕΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

 

Τον Ιανουάριο του 2008 η θυγατρική του Ομίλου, INTRALOT USA κέρδισε το πέμπτο της 

συμβόλαιο στις ΗΠΑ με την Λοταρία της Πολιτείας της Νότιας Καρολίνας, οι πωλήσεις της οποίας 

ανέρχονται σε $1 δισ. Η σύμβαση είναι 7ετούς διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τριών 

επιπλέον ετών. Το έργο, το οποίο ξεκίνησε το Νοέμβριο του 2008, αφορά μεταξύ άλλων την 
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παροχή του κεντρικού συστήματος, 3,800 τερματικών, 1,800 ελεγκτών δελτίων, καθώς και ένα 

σύστημα δορυφορικής διασύνδεσης των τερματικών με το κεντρικό σύστημα.    

 

Το Φεβρουάριο του 2008 παραχωρήθηκε από την Πολωνική Κυβέρνηση στη θυγατρική εταιρεία 

της INTRALOT στην Πολωνία, TOTOLOTEK, η νέα άδεια για τη λειτουργία του πανευρωπαϊκού 

ιπποδρομιακού στοιχήματος που διοργανώνει ο Σουηδικός Οργανισμός Διεξαγωγής 

Ιπποδρομιακού Στοιχήματος, ATG.  

 

Τον Απρίλιο του 2008, η INTRALOT υπέγραψε συμφωνία για την εξαγορά του 51% της 

Slovenske Loterie, εταιρεία που εδρεύει στη Σλοβακία και λειτουργεί τερματικά Βιντεολόττο 

(VLTs) καθώς και αυτοματοποιημένες ρουλέτες. Η INTRALOT έχει δικαίωμα να αυξήσει το 

ποσοστό συμμετοχής της στην εταιρεία μέχρι 81%, μέσω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης στα 

επόμενα 2 χρόνια. Η συνολική αξία της συναλλαγής αναμένεται να ανέλθει σε €3,1 εκατ., που 

θα προέρχονται κυρίως από αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, από την οποία θα 

παραιτηθούν του δικαιώματος συμμετοχής τους οι υφιστάμενοι μέτοχοι. 

 

Τον Απρίλιο του 2008, η INTRALOT Iberia, η θυγατρική της INTRALOT στην Ισπανία, κέρδισε 

άδεια για την προσφορά αθλητικού στοιχήματος σε όλη την επικράτεια της Αυτόνομης 

Κοινότητας της Μαδρίτης. Η άδεια έχει διάρκεια 5 χρόνια με δυνατότητα αυτόματης ανανέωσης 

για 5 έτη κάθε φορά. 

  

Στα τέλη του Απριλίου, η INTRALOT, μέσω της θυγατρικής της, INTRALOT Nederland, σε 

συνέχεια ενός διπλού διαγωνισμού, υπέγραψε σύμβαση και με τις δύο κορυφαίες Λοταρίες της 

Ολλανδίας την De Lotto και την De Nederlandse Staatsloterij, των οποίων ο συνολικός τζίρος 

για το 2007 έφτασε τα €1,1 δισ. Οι όροι της σύμβασης προβλέπουν διάρκεια έργου 7 ετών με 

επιπλέον πιθανότητα υπογραφής 3 ετήσιων ανανεώσεων. Το νέο σύστημα θα ξεκινήσει να 

λειτουργεί το τρίτο τρίμηνο του 2009. 

 

Το Μάιο του 2008, η θυγατρική της INTRALOT, INTRALOT Inc, επελέγη από τη Λοταρία του 

Οχάιο ως ο προτιμητέος ανάδοχος για τη διαχείριση λειτουργίας των συστημάτων της Λοταρίας. 

Το έργο θα ξεκινήσει την 1η Ιουλίου του 2009 και η  αρχική διάρκεια του συμβολαίου θα είναι 

διετής, με δυνατότητα τεσσάρων επιπλέον ανανεώσεων διάρκειας 2 ετών. Το συμβόλαιο 

περιλαμβάνει αρχικά την παροχή 8.800 νέων τερματικών και 2.000 τερματικών 

αυτοεξυπηρέτησης. Με αυτό το συμβόλαιο, το έκτο στις ΗΠΑ, η INTRALOT εισήλθε σε μία από 

τις σημαντικότερες αγορές των ΗΠΑ, με πληθυσμό περίπου 11,5 εκατομμύρια κατοίκους, η 

οποία κατατάσσεται 10η στις ΗΠΑ βάσει των συνολικών πωλήσεων του 2007, που ανήλθαν σε 

$2,26 δισ.  

 

Επίσης, τον Ιούνιο σε συνέχεια της άδειας που έλαβε στην πολιτεία της Βικτόρια, η INTRALOT 

Australia Pty Ltd, θυγατρική της INTRALOT, έλαβε άδεια για τη λειτουργία μίας ευρείας γκάμας 

τυχερών παιχνιδιών στην Τασμανία. Η λειτουργία των παιχνιδιών ξεκίνησε τον Ιούλιο και το 
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δίκτυο πωλήσεων αναμένεται αρχικά να φτάσει τα 80 σημεία, σε ένα πληθυσμό περίπου 

500.000 κατοίκων. 

 

Στις αρχές του Ιουλίου η INTRALOT, μέσω της θυγατρικής της INTRALOT Italia, ανακοίνωσε την 

εξαγορά του 100% της Ιταλικής Κοινοπραξίας, William Hill Codere Italia Srl. (WHCI), 

ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της στην ιταλική αγορά στοιχήματος. Το τίμημα της εξαγοράς 

ανήλθε σε €5,5 εκατ. Μέσω αυτής της εξαγοράς, η INTRALOT Italia εμπλουτίζει το υπάρχον 

χαρτοφυλάκιό της προσθέτοντας 55 επιπλέον άδειες για σημεία πώλησης ιπποδρομιακού και 

αθλητικού στοιχήματος στην αγορά της Ιταλίας.  

 

Το Σεπτέμβριο του 2008, η θυγατρική της INTRALOT στην Τουρκία, INTELTEK, επικράτησε στο 

διαγωνισμό που διενήργησε ο Τουρκικός Οργανισμός Spor Τoto, για την ανάληψη της 

διαχείρισης και της προμήθειας τεχνολογικού εξοπλισμού του ιδιαίτερα επιτυχημένου και 

δημοφιλούς παιχνιδιού αθλητικού στοιχήματος, Iddaa, στην Τουρκία για 10 χρόνια. Το πλαίσιο 

της νέας σύμβασης περιλαμβάνει την ανάπτυξη του δικτύου πωλήσεων από τα υπάρχοντα 4.000 

σημεία πώλησης σε 7.000 (1.000 από τα οποία θα είναι κινητά σημεία πώλησης, συμβάλλοντας 

στην στρατηγική ώθησης των πωλήσεων – push market strategy), την αύξηση του ποσοστού 

κερδών των νικητών και την εισαγωγή όλων των αθλητικών γεγονότων και όχι μόνο του 

ποδοσφαίρου, όπως ίσχυε μέχρι τώρα. 

 

Το Σεπτέμβριο του 2008, η INTRALOT, μέσω της θυγατρικής της INTRALOT do Brazil, εισήλθε 

στην αγορά της Βραζιλίας αναλαμβάνοντας την on-line λειτουργία της Πολιτειακής Λοταρίας του 

Ρίο ντε Τζανέιρο, LOTERJ. Το πρώτο παιχνίδι που θα προσφέρει είναι ένας συνδυασμός ΚΙΝΟ και 

στιγμιαίου λαχείου, σε ένα αρχικό δίκτυο 1.000 σημείων πώλησης. Η γκάμα των παιχνιδιών 

καθώς και το δίκτυο αναμένεται να επεκταθούν περαιτέρω, σύμφωνα με την πορεία του έργου.  

 

Επίσης, το Σεπτέμβριο του 2008 η INTRALOT, μέσω της θυγατρικής της INTRALOT International 

Ltd., ανακοίνωσε ότι προχωρά στην εξαγορά μεριδίου 20,62%, σε πλήρως απομειωμένη βάση, 

των μετοχών της Melco LottVentures Limited (εισηγμένης στο Χρηματιστήριο του Χόνγκ 

Κόνγκ), κατόπιν αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου όλων των μεγάλων μετόχων της Melco 

LottVentures Limited (MLV). Η συνολική αξία της εξαγοράς ανέρχεται στα HK$305 εκατ. (€27,4 

εκατ.) και θα πραγματοποιηθεί μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και μετατρέψιμων 

ομολογιών. Η επένδυση της INTRALOT στην MLV αποτελεί ένα σπουδαίο βήμα στα στρατηγικά 

της σχέδια για την αξιοποίηση επιχειρηματικών ευκαιριών στην ιδιαίτερα ανεπτυγμένη αγορά 

της Κίνας και την παρακολούθηση άλλων ευκαιριών στην Ασία.  

 

Τον Οκτώβριο του 2008 η INTRALOT  υπέγραψε 10ετές συμβόλαιο  για τη διαχείριση τυχερών 

παιχνιδιών στη Γουατεμάλα. Η INTRALOT, μέσω κοινοπραξίας στην οποία είναι ο βασικός 

μέτοχος, θα προσφέρει στην αγορά της Γουατεμάλας μία γκάμα αριθμοπαιχνιδιών, στιγμιαίων 

λαχείων και βιντεολόττο, στην οποία μελλοντικά ενδέχεται να προστεθούν και άλλα παιχνίδια. 

Το έργο περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών, κεντρικού συστήματος, τηλεπικοινωνιακού 
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εξοπλισμού και υπηρεσιών, όλων των σχετικών υπηρεσιών λογισμικού και συντήρησης, καθώς 

και τερματικών microLOT. 

 

Τον Οκτώβριο του 2008, η INTRALOT υπέγραψε συμβόλαιο με την εταιρεία “Dominican 

Republic SAJAMA” (SAJAMA), η οποία έχει λάβει άδεια από την Εθνική Λοταρία της Δομινικανής 

Δημοκρατίας για τη διεξαγωγή on-line αριθμοπαιχνιδιών και στιγμιαίων λαχείων. Η SAJAMA 

επέλεξε την INTRALOT ως αποκλειστικό τεχνολογικό προμηθευτή μέχρι το 2020 με μεγάλη 

πιθανότητα για περαιτέρω επέκταση του συμβολαίου. Σύμφωνα με το συμβόλαιο, η INTRALOT 

θα προσφέρει υπηρεσίες διαχείρισης εγκατάστασης, λειτουργίας και εξοπλισμού (facility 

management) σε ένα αρχικό δίκτυο 1.000 σημείων πώλησης, το οποίο αναμένεται να επεκταθεί 

σημαντικά μέσα στα επόμενα χρόνια.  

 

Τον Οκτώβριο του 2008, η INTRALOT, μέσω της θυγατρικής της INTRALOT Jamaica, υπέγραψε 

συμβόλαιο με την Supreme Ventures Limited (SVL) για την πλήρη λειτουργία του στοιχήματος 

προκαθορισμένης απόδοσης στην Τζαμάικα για 10 χρόνια με δυνατότητα επιπλέον ανανεώσεων. 

Το έργο περιλαμβάνει την παροχή του κεντρικού συστήματος και των τερματικών microLOT, τη 

διαχείριση κινδύνου και άλλες υποστηρικτικές υπηρεσίες, σε ένα αρχικό δίκτυο περίπου 500 

σημείων πώλησης που αναμένεται να φτάσουν τα 1.000. Επίσης, η INTRALOT, 

αντιλαμβανόμενη τη μεγάλη δυναμική της αγοράς, έχει δεσμευθεί για την εξαγορά ποσοστού 

έως 10% της SVL, η οποία θεωρείται μία από τις πιο δυναμικές εταιρείες στην ευρύτερη περιοχή 

της Καραϊβικής. 

 

Το Δεκέμβριο του 2008, η INTRALOT υπέγραψε συμβόλαιο με την Πολιτειακή Λοταρία του 

Αμβούργου “LOTTO Hamburg GmbH”, κατόπιν διεθνούς διαγωνισμού, για την προμήθεια 

λογισμικού για το Κεντρικό Σύστημα με δυνατότητα πολλαπλής εξυπηρέτησης και λογισμικού 

για τη λειτουργία των τερματικών, προσαρμοσμένα στις ανάγκες της ιδιαίτερα απαιτητικής 

γερμανικής αγοράς και τη στρατηγική της Λοταρίας του Αμβούργου. Το συμβόλαιο είναι 

αορίστου χρόνου προβλέποντας ως ελάχιστο χρόνο συνεργασίας μία περίοδο 5 ετών. 

 

       

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

 

Η Εταιρία επενδύει σημαντικά στην έρευνα και ανάπτυξη νέων και καινοτόμων λύσεων που 

βασίζονται αφενός στην εξέλιξη των υπαρχόντων προϊόντων και αφετέρου στη σχεδίαση και 

ανάπτυξη νέων προκειμένου να προσφέρει τεχνολογία αιχμής στους πελάτες της. 

 

H INTRALOT υιοθετεί πρότυπες διαδικασίες και βέλτιστες πρακτικές σχεδιασμού και υλοποίησης 

τόσο για τη διαρκή εξέλιξη της πλατφόρμας LOTOS (κεντρικό σύστημα, τερματικά, 

τηλεπικοινωνίες), όσο και για την ανάπτυξη λύσεων σε νέους κλάδους όπως αυτούς  της 

επιχειρηματικής ευφυΐας, της διαχείρισης οικονομικών και επιχειρηματικών δεδομένων, της 

ασφάλειας πληροφοριών, της ανίχνευσης και αντιμετώπισης πιθανών σεναρίων απάτης, της 

παρακολούθησης και διαχείρισης πολλαπλών συστημάτων Λοταριών και Καζίνο, της ανάλυσης 
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ρίσκου για παιχνίδια στοιχήματος,  των διαδραστικών παιχνιδιών, των συνδρομητικών 

υπηρεσιών, των εναλλακτικών δικτύων πρόσβασης (internet, κινητή τηλεφωνία, διαδραστική 

τηλεόραση) και των υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας (πραγματοποίηση εμπορικών συναλλαγών, 

υπηρεσίες ενημέρωσης κ.ά.). 

 

Επιπλέον, η Εταιρία επενδύει σημαντικά στη βελτίωση και περαιτέρω εξέλιξη της οπτικής 

ανάγνωσης που ήδη εφαρμόζει στον τεχνολογικό της εξοπλισμό, γεγονός που αντικατοπτρίζεται 

σε δύο νέα προϊόντα, τα οποία είναι το Photon και το Stylot. Αυτά τα νέα προϊόντα σε 

συνδυασμό με τα νέα τερματικά αυτοεξυπηρέτησης του παίκτη, Winstation, τα οποία έχουν τη 

δυνατότητα να προσφέρουν όλα τα γνωστά παιχνίδια αλλά και στιγμιαία λαχεία, καταδεικνύουν 

την τεχνολογική υπεροχή της INTRALOT και τοποθετούν την Εταιρία στρατηγικά ώστε να 

αυξήσει σημαντικά την πελατειακή της βάση.  

 

 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

Η INTRALOT, παράλληλα με τη διεθνή της δραστηριότητα, δίνει τη δυνατότητα στους 

εργαζομένους της να αποκτήσουν διεθνή εμπειρία δημιουργώντας ομάδες εργασίας που 

αποτελούνται από ανθρώπους με  ποικίλα ακαδημαϊκά υπόβαθρα και διαφορετική κουλτούρα  

υποστηρίζοντας την δημιουργία και εξέλιξη ενός διεθνούς εταιρικού χαρακτήρα. Η INTRALOT 

έχει δεσμευθεί να προσφέρει ένα σταθερό εργασιακό περιβάλλον στους εργαζομένους της, 

διασφαλίζοντας την υγεία και την ασφάλειά τους και επιπλέον παροτρύνοντάς τους να 

αναπτυχθούν επαγγελματικά και προσωπικά. Σαν αποτέλεσμα, η εταιρεία έχει διακριθεί ως ένα 

από τα Best Workplaces στην Ελλάδα για το 2007, από το Διεθνές Ινστιτούτο “Great Place to 

Work” στην Ελλάδα. Χρησιμοποιώντας την εξειδίκευσή του, το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού 

της INTRALOT, βραβεύτηκε το 2008 με το βραβείο Ανθρώπινου Δυναμικού της KPMG για την 

αφοσίωση στην αριστεία όσον αφορά στη Διαχείριση του Ανθρώπινου Δυναμικού μέσω των 

νέων τεχνολογιών.  

 

 

ΜΕΡΙΣΜΑ 

 

Για τη χρήση του 2008 το Δ.Σ της Εταιρίας θα προτείνει στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των 

Μετόχων της 5ης Μαΐου 2009 την καταβολή συνολικού μερίσματος 0,22 ευρώ ανά μετοχή (0,11 

ευρώ προμέρισμα και 0,11 ευρώ υπόλοιπο μερίσματος χρήσης 2008). Με βάση την τιμή 

κλεισίματος 31 Δεκεμβρίου, 2008 η συνολική μερισματική απόδοση διαμορφώνεται σε 7,4%  
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ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΔΙΕΘΝΩΣ ΚΑΙ Η 

INTRALOT 

 

Η INTRALOT είναι μία από τις κορυφαίες εταιρείες του κλάδου προμηθευτών συστημάτων και 

υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών διεθνώς, με παρουσία σε 50 χώρες και στις 5 ηπείρους. Είναι 

επίσης μακράν η μεγαλύτερη εταιρία του κλάδου στην πλήρη λειτουργία τυχερών παιχνιδιών σε 

μονοπωλιακές ή απελευθερωμένες αγορές, με παρουσία σε 19 χώρες. 

 

Ταυτόχρονα, είναι η πιο ταχέως αναπτυσσόμενη εταιρία του κλάδου, με ποσοστά επιτυχίας 60% 

την τελευταία τριετία σε διαγωνισμούς όπου συμμετείχαν οι βασικοί της ανταγωνιστές. Επίσης, η 

INTRALOT έχει την ισχυρότερη χρηματοοικονομική θέση στον κλάδο, γεγονός που αποτελεί 

σημαντικό πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού δεδομένης της παγκόσμιας οικονομικής 

κρίσης που διανύουμε. 

 

Οι βασικοί άξονες ανάπτυξης του κλάδου είναι οι εξής: 

 

Οι ιδιωτικοποιήσεις 

Οι κυβερνήσεις προχωρούν σε πώληση αδειών τυχερών παιχνιδιών (ιδιωτικοποίηση λοταριών) 

με σκοπό την χρηματοδότηση των αυξανόμενων ελλειμμάτων τους. Ήδη δύο λοταρίες 

βρίσκονται σε διαδικασία πώλησης των αδειών τους σε ιδιώτες, καθώς στην Τουρκία ο 

διαγωνισμός για την ιδιωτικοποίηση της κρατικής λοταρίας βρίσκεται σε εξέλιξη, όπως επίσης 

και στην Αυστραλία η λοταρία της New South Wales βρίσκεται σε διαδικασία ιδιωτικοποίησης.  

Στις ΗΠΑ ένας μεγάλος αριθμός πολιτειακών λοταριών έχει εκφράσει την πρόθεσή του να 

προχωρήσει σε πώληση αδειών λειτουργίας σε ιδιώτες, αλλά η όλη διαδικασία καθυστερεί λόγω 

νομικών κωλυμάτων. 

 

Η απελευθέρωση των αγορών 

Η Ιταλία και η Ισπανία πρόσφατα ακολούθησαν το μοντέλο της απελευθέρωσης της αγοράς 

στοιχηματισμού και πόκερ, και η Γαλλία έχει ήδη ανακοινώσει την απελευθέρωση του 

στοιχηματισμού μέσω του Ίντερνετ 

Επίσης, στην Αυστραλία έχει ήδη ξεκινήσει η σταδιακή απελευθέρωση της αγοράς, η οποία 

αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2012. Μέσα στο 2009 αναμένεται να δοθούν τρείς άδειες στην 

Βικτώρια (για KINO, Στοίχημα και Ηλεκτρονικό Σύστημα Παρακολούθησης video-lotto) και μία 

στην Τασμανία. Η INTRALOT είναι ο πρώτος από τους διεθνείς παίκτες του κλάδου με ισχυρή 

παρουσία στην Αυστραλία.  

 

Νομιμοποίηση των τυχερών παιχνιδιών 

Οι κυβερνήσεις προχωρούν στη νομιμοποίηση των τυχερών παιχνιδιών καθώς αφενός χάνουν 

φόρους από την παράνομη αγορά (κυρίως του Στοιχήματος και των παιχνιδιών τύπου casino) 

και αφετέρου για κοινωνικούς λόγους. 
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Στην Ασία οι κυβερνήσεις αρχίζουν να αντιλαμβάνονται τα οφέλη της νομιμοποίησης των 

τυχερών παιχνιδιών και προχωρούν σε ρυθμίσεις.  Χώρες όπως η Κίνα και το Βιετνάμ, όπου οι 

τζίροι των παράνομων παιχνιδιών είναι πολύ μεγάλοι, αναμένεται να αποτελέσουν σημαντικούς 

παράγοντες ανάπτυξης του κλάδου μέσω της νομιμοποίησης. 

Η INTRALOT με την πρόσφατη συμμετοχή της στην εταιρία Melco (εισηγμένη στο Χρηματιστήριο 

του Χόνγκ Κόνγκ),  έχει τοποθετηθεί στρατηγικά στην αγορά της Ασίας και αναμένεται να 

αξιοποιήσει τις ισχύουσες επιχειρηματικές συμφωνίες που διατηρεί η Melco με τις δύο επίσημες 

Λοταρίες της Κίνας για την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών.        

 

Η αγορά του Ίντερνετ 

Η πρόσφατες εξελίξεις για το Ιντερνετικό στοίχημα στη Γαλλία και η ελεγχόμενη απελευθέρωση 

της συγκεκριμένης αγοράς το 2010, αναμένεται να επηρεάσουν προς αυτή την κατεύθυνση και 

άλλες χώρες. Η αγορά του Ίντερνετ προσφέρει μια σημαντική ευκαιρία ανάπτυξης για την 

INTRALOT, η οποία έχει ήδη παρουσία σε χώρες όπως η Ιταλία, η Ισπανία (Μαδρίτη) και η 

Τουρκία.        

 

 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ KAI ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2009 

 

 Η παγκόσμια οικονομική κρίση που ξεκίνησε το 2008 αναμένεται να συνεχιστεί το 2009, 

ενώ κανείς δεν μπορεί να προβλέψει με ακρίβεια τη διάρκειά της. Σύμφωνα με τις 

εκτιμήσεις, κατά το 2009 η Ε.Ε και οι ΗΠΑ έχουν εισέλθει  σε ύφεση, ενώ οι χώρες των 

αναπτυσσόμενων οικονομιών αναμένεται να παρουσιάσουν ραγδαία επιβράδυνση του 

ρυθμού ανάπτυξης. Η αγορά τυχερών παιχνιδιών, αν και περισσότερο ανθεκτική από 

άλλους κλάδους, αποτελεί καταναλωτικό προϊόν και επομένως επηρεάζεται. Οι 

αναπτυγμένες αγορές τυχερών παιχνιδιών ενδέχεται να παρουσιάσουν πτώση των 

πωλήσεών τους το 2009, ενώ οι αναπτυσσόμενες αγορές ενδέχεται να έχουν 

επιβράδυνση στον ρυθμό ανάπτυξής τους σε βαθμό που θα εξαρτηθεί από το μέγεθος 

και την διάρκεια της οικονομικής κρίσης. 

 

 Κατά το 2008, τα νομίσματα ορισμένων χωρών στις οποίες δραστηριοποιείται η 

INTRALOT υποτιμήθηκαν λόγω της οικονομικής κρίσης, με αποτέλεσμα να επηρεαστούν 

τα αποτελέσματα του Ομίλου. Κατά το 2009, μια πιθανή επιδείνωση του διεθνούς 

οικονομικού κλίματος ενδεχομένως να οδηγήσει σε περαιτέρω υποτιμήσεις νομισμάτων 

σε χώρες που δραστηριοποιείται ο Όμιλος με αρνητικές επιπτώσεις στα αποτελέσματά 

του. 

 

 Η πορεία του Ομίλου κατά το 2009 θα εξαρτηθεί, μεταξύ άλλων, και από την πορεία των 

νέων αγορών του όπως:   

 

 Της Ιταλίας, όπου στα τέλη του 2008 ολοκληρώθηκε το δίκτυο πωλήσεων της 

INTRALOT Italia, μετά την απελευθέρωση της αγοράς στοιχηματισμού στη χώρα. Οπότε 
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το 2009 θα είναι η πρώτη χρονιά πλήρους λειτουργίας του δικτύου πωλήσεων στη 

χώρα. 

 

 Της Μαδρίτη, όπου στις αρχές Αυγούστου 2008 ξεκίνησαν την λειτουργία τους τα 

πρώτα δέκα (10) καταστήματα στοιχηματισμού, μετά την άδεια που απέκτησε η 

INTRALOT στην περιοχή. Ο αριθμός των σημείων πώλησης αναμένεται να αυξηθεί 

σημαντικά εντός του 2009. 

 

 Της Βικτόρια στην Αυστραλίας, όπου από τον Ιούλιο του 2008 η INTRALOT προσφέρει 

παιχνίδια τύπου λόττο και Ξυστό. Το 2009 θα είναι η πρώτη χρονιά πλήρους 

δραστηριοποίησης στη χώρα. 

 

 Των ΗΠΑ, όπου οι δυο νέες λοταρίες της Εταιρίας στις πολιτείες του Νέου Μεξικό και της 

Νότιας Καρολίνας ξεκίνησαν τη λειτουργία τους με κεντρικά συστήματα και τερματικά 

της INTRALOT το Νοέμβριο του 2008, ενώ η πολύ σημαντική λοταρία του Οχάιο 

αναμένεται να ξεκινήσει την λειτουργία της τον Ιούλιο του 2009. 

 

 Των νέων έργων της INTRALOT στη Βραζιλία και στην Κεντρική Αμερική και Καραϊβική 

(Γουατεμάλα, Δομινικανή Δημοκρατία και Τζαμάικα) τα οποία αναμένεται να ξεκινήσουν 

το 2009. 

 

 

Περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων 

Οι διεθνείς δραστηριότητες του Ομίλου δημιουργούν διάφορους χρηματοοικονομικούς 

κινδύνους στη λειτουργία του Ομίλου, λόγω των συνεχών μεταβολών του παγκόσμιου 

χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος. Ο Όμιλος πέρα από τους παραδοσιακούς κινδύνους, 

δηλαδή κίνδυνος ρευστότητας και πιστωτικός κίνδυνος, αντιμετωπίζει και κινδύνους αγοράς. Οι 

κυριότεροι από τους κινδύνους αυτούς είναι ο κίνδυνος συναλλάγματος και ο κίνδυνος 

επιτοκίων. Το πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνου αποτελεί μια δυναμική διαδικασία που 

εξελίσσεται συνεχώς και προσαρμόζεται ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και στοχεύει στον 

περιορισμό ενδεχόμενης αρνητικής επίδρασης στα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα. Οι βασικές 

πολιτικές διαχείρισης των κινδύνων καθορίζονται από τη Διοίκηση του Ομίλου. Η πολιτική 

διαχείρισης κινδύνων εφαρμόζεται από το τμήμα Διαχείρισης Διαθεσίμων του Ομίλου το οποίο 

λειτουργεί στα πλαίσια συγκεκριμένων κατευθύνσεων εγκεκριμένων από τη Διοίκηση.  

 

 

Πιστωτικός Κίνδυνος 

 

Ο Όμιλος δεν έχει σημαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου έναντι των συμβαλλομένων 

μερών λόγω του ότι υπάρχει μεγάλη διασπορά του πελατολογίου και οι χορηγούμενες πιστώσεις 

ορίζονται από υπογεγραμμένες συμβάσεις. Η μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο ανέρχεται 

στο ποσό των απαιτήσεων, όπως αυτές απεικονίζονται στον Ισολογισμό. Για την ελαχιστοποίηση 
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του πιστωτικού κινδύνου σε διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα, ο Όμιλος θέτει περιορισμό στο 

πόσο θα εκτίθεται σε κάθε μεμονωμένο χρηματοοικονομικό ίδρυμα και συναλλάσσεται μόνο με 

αναγνωρισμένα, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης. Επιπρόσθετα, 

ο Όμιλος, για την περαιτέρω ασφάλεια στις συναλλαγές του, εφαρμόζει μια μέθοδο αξιολόγησης 

της πιστοληπτικής ικανότητας των τραπεζών, χρησιμοποιώντας σχετικούς χρηματοοικονομικούς 

δείκτες. 

 

 

Κίνδυνος ρευστότητας 

 

Συνετή διαχείριση ρευστότητας σημαίνει διατήρηση επαρκούς ρευστότητας, δυνατότητα 

χρηματοδότησης μέσω εγκεκριμένων πιστωτικών ορίων και δυνατότητα αποπληρωμής των 

υποχρεώσεων. Ο Όμιλος, βασιζόμενος στα ισχυρά οικονομικά του μεγέθη προνόησε να 

εξασφαλίσει σημαντικά εγκεκριμένα πιστωτικά όρια από το τραπεζικό σύστημα για τα επόμενα 

χρόνια. Λόγω δε της διαρκούς ανάπτυξης του διεθνώς, ο Όμιλος αποσκοπεί στη περαιτέρω 

ανάπτυξη και επαύξηση των διαθέσιμων πιστωτικών ορίων.  

 

 

Κίνδυνος Αγοράς 

 

1) Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Ο συναλλαγματικός κίνδυνος προέρχεται από τις μεταβολές των ισοτιμιών των νομισμάτων που 

επηρεάζουν τις θέσεις σε συνάλλαγμα που έχει λάβει ο Όμιλος. Οι συναλλαγές του Ομίλου 

πραγματοποιούνται σε περισσότερα από ένα νομίσματα και συνεπώς υπάρχει υψηλή έκθεση 

κινδύνου από τις μεταβολές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες έναντι του βασικού νομίσματος 

αναφοράς, το Ευρώ. Ωστόσο, η δραστηριότητα του Ομίλου σε πολλές χώρες, δημιουργεί 

σημαντικό πλεονέκτημα αφού επιτυγχάνεται μεγαλύτερη διασπορά του χαρτοφυλακίου και άρα 

καλύτερη διαχείριση του συναλλαγματικού κινδύνου. Αυτό το είδος του κινδύνου προκύπτει 

τόσο από εμπορικές συναλλαγές σε ξένο νόμισμα όπως επίσης και από επενδύσεις σε χώρες του 

εξωτερικού. Για τη διαχείριση αυτής της κατηγορίας κινδύνου, ο Όμιλος μπορεί να συνάπτει 

συμφωνίες χρηματοοικονομικών παραγώγων με χρηματοοικονομικούς οργανισμούς. Η πολιτική 

του Ομίλου σχετικά με την διαχείριση της έκθεσής του στον συναλλαγματικό κίνδυνο αφορά όχι 

μόνο την μητρική εταιρεία αλλά και τις θυγατρικές της. 

 

 

2) Κίνδυνος Επιτοκίου 

Οι δραστηριότητες του Ομίλου είναι στενά συνδεδεμένες με τα επιτόκια εξαιτίας των 

επενδύσεων και των μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων. Για τη 

διαχείριση αυτής της κατηγορίας κινδύνου ο Όμιλος χρησιμοποιεί χρηματοοικονομικά προϊόντα 

αντιστάθμισης κινδύνου προκειμένου να μειώσει την έκθεση του στον κίνδυνο μεταβολής των 

επιτοκίων. Η πολιτική του Ομίλου σχετικά με την διαχείριση της έκθεσής του στον επιτοκιακό 
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κίνδυνο αφορά όχι μόνο την μητρική εταιρεία αλλά και τις θυγατρικές της για τα δάνεια που 

έχουν συνάψει σε Ευρώ ή τοπικό νόμισμα.  

 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ: 

Οι σημαντικότερες συναλλαγές της Εταιρίας με συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα κατά την έννοια 

του Δ.Λ.Π. 24, αφορούν συναλλαγές τις Εταιρίας με τις κατωτέρω θυγατρικές της 

(συνδεδεμένες με αυτή επιχειρήσεις κατά την έννοια του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/20) , οι 

οποίες εμφανίζονται στον κατωτέρω πίνακα: 

2008     
Όμιλος 

 

Πωλήσεις 
αγαθών και 
υπηρεσιών 

Αγορές αγαθών 
και υπηρεσιών Απαιτήσεις Υποχρεώσεις 

     
Στιγμιαίο Λαχείο 54 0 1.344 0 
Uniclic LTD 0 0 3.987 0 
Iντρακόμ Ανώνυμη Εταιρία 
Τηλ/κων Λύσεων 8.163 37.374 8.231 0 
Eurosadruzie LTD 0 0 9.902 0 
Gidani LTD 16.646 5.622 50.291 0 
Intracom Telecom  
Holdings International LTD 0 4.015 0 4.015 
Intralot St.Lucia 0 0 3.496 0 
Ιντρακόμ ΑΕ Παροχής 
Υπηρεσιών Πληροφορικής 
και Επικοινωνιών 17 2.174 2 2.761 
Ιντρακόμ Ανώνυμη Εταιρία 
Συμμετοχών 0 174 0 4.353 
Add AS 0 4.169 0 1.054 
Aksam Paz 0 2.548 0 0 
Intrarom SA 2.221 36 0 3 
Lotrich 1.006 0 396 0 
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 797 5.205 1.982 1.241 
Διευθυντικά στελέχη και 
μέλη της Διοίκησης 0 12.954 398 1.108 
 28.904 74.271 80.029 14.535 

 
2007     

Όμιλος 

Πωλήσεις 
αγαθών και 
υπηρεσιών 

Αγορές αγαθών 
και υπηρεσιών Απαιτήσεις Υποχρεώσεις 

     

     

Στιγμιαίο Λαχείο 90 160 1.285 0 

Uniclic LTD 0 0 3.888 0 
Iντρακόμ Ανώνυμη Εταιρία 
Τηλ/κων Λύσεων 9.270 51.857 11.632 12.021 

Gidani LTD 28.473 4.432 59.477 0 
Ιντρακόμ ΑΕ Παροχής 
Υπηρεσιών Πληροφορικής 
και Επικοινωνιών 12 19 79 1.948 

Lotrich Info Co LTD 816 0 6.738 0 

Firich  Enteprises Co LTD 0 0 0 5.001 
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Intrarom  SA 0 1.276 0 169 
Bilyoner Interaktif Hizmelter 
AS 0 1.349 200 0 

Add AS 0 3.664 0 623 

Aksam Paz 0 2.391 0 83 

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 525 2.616 600 1.812 
Διευθυντικά στελέχη και 
μέλη της Διοίκησης 0 3.740 46 308 

 39.186 71.504 83.945 21.965 

 
2008     

Εταιρία 

 

Πωλήσεις 
αγαθών και 
υπηρεσιών 

Αγορές αγαθών 
και υπηρεσιών Απαιτήσεις Υποχρεώσεις 

     

     

Intralot Operations LTD 14.303 0 25.852 0 
Intralot Business 
Development 10.707 0 11.511 0 
Iντρακόμ Ανώνυμη Εταιρία 
Τηλ/κων Λύσεων 8.163 37.374 10.477 0 

Gaming Solutions Int. SAC 7.313 0 11.005 0 

Intralot Inc 1.946 0 8.062 2 

Eταιρία Στοιχημάτων ΑΕ 19.000 6.974 0 3.653 

Βetting Cyprus LTD 0 1.560 0 5.051 
Ιντρακόμ ΑΕ Παροχής 
Υπηρεσιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών 0 2.174 0 2.495 

Lotrom SA 6.271 3.902 0 325 

Ιntralot Luxembourg SA 3 4.502 131 0 

Inteltek Internet AS 28.183 0 1.969 0 

Intralot Australia  PTY LTD 6.254 0 5.036 0 

2008     

Εταιρία 

Πωλήσεις 
αγαθών και 
υπηρεσιών 

Αγορές αγαθών 
και υπηρεσιών Απαιτήσεις Υποχρεώσεις 

Intralot South Africa LTD 4.152 107 3.663 1 

Uniclic 0 0 4.345 0 

Intralot New Zealand 250 0 3.797 0 

Yugobet 982 0 2.834 1 

Intralot International 2.000 0 2.000 0 

Intralot Italia Spa 752 0 1.300 0 

Gaming Solutions Int.  691 0 1.666 0 

Pollot Spzoo 1.246 0 5.551 0 

Intralot de Peru Sac 9 0 3.516 23 
Intralot Holdings 
International LTD 4.067 0 54.105 0 
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Intralot Iberia SA Unipersona 439 0 7.878 0 

Gidani 2.722 0 321 0 

Lotrich 1.006 0 396 0 

Intralot South Korea 389 1.224 4 0 

Intrarom 0 1.515 42 338 

Στιγμιαίο Λαχείο 54 0 1.344 0 

Loteria Moldovei 190 0 1.874 0 

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 4.077 697 388 1.581 
Διευθυντικά στελέχη και μέλη 
της Διοίκησης 0 7.837 0 0 

  125.169 67.866 169.063 13.470 

 

2007     

Εταιρία 

 

Πωλήσεις 
αγαθών και 
υπηρεσιών 

Αγορές αγαθών 
και υπηρεσιών Απαιτήσεις Υποχρεώσεις 

     

Intralot Holdings 
International LTD 2.945 0 80.038 0 

Intralot Operations LTD 3.698 0 11.549 0 

Iντρακόμ Ανώνυμη Εταιρία 
Τηλ/κων Λύσεων 9.270 51.857 11.632 12.021 

Gaming Solutions Int. SAC 3.687 0 3.687 0 

Intralot Inc 895 0 5.738 1 

Eταιρία Στοιχημάτων ΑΕ 45.683 854 5.252 815 

Βetting Cyprus LTD 0 1.577 0 3.491 
Ιντρακόμ ΑΕ Παροχής 
Υπηρεσιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών 0 19 0 1.681 

Lotrom SA 5.580 4.269 0 772 

Ιntralot Luxembourg SA 1 4.501 33 0 

2007     

Εταιρία 

Πωλήσεις 
αγαθών και 
υπηρεσιών 

Αγορές αγαθών 
και υπηρεσιών Απαιτήσεις Υποχρεώσεις 

Inteltek Internet AS 12.217 3 0 71 

Intralot South Africa LTD 2.140 519 1.256 0 

Intralot De Peru SAC 0 22 1.500 22 

Tecno Accion SA 137 34 274 1.150 

Lotrich Info.Co LTD 816 0 6.738 0 

Intralot de Chile Sa 81 0 2.742 857 

Intralot International Ltd 5.000 0 5.000 0 

Uniclic 0 0 4.345 0 

Intralot New Zealand 313 0 3.765 0 

Yugobet 484 0 1.852 1 

Gidani 23.079 0 0 0 
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Maltco 2.836 73 221 0 

Royal 54 0 1.042 0 

Στιγμιαίο Λαχειο ΑΕ 90 160 1.285 0 

Pollot SpZoo 170 1 1.560 0 

Loteria Moldovei 58 0 1.627 0 

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 3.253 2.280 2.490 902 

Διευθυντικά στελέχη και μέλη 
της Διοίκησης 0 6.775 0 0 

  122.487 72.944 153.626 21.784 

 
Από τις πωλήσεις της εταιρίας του 2008, 35.597 χιλ.(2007: 51.206 χιλ.) αφορούν μερίσματα 
από τις θυγατρικές  της Ιντραλότ Inteltek AS, Betting SA, Maltcο LTD και Τecno Accion SA. 
 
Τέλος, οι αμοιβές Διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης του Ομίλου και της εταιρείας 

ανήλθαν κατά την περίοδο 01.01.08 – 31.12.2008 σε €  12,9 εκατ. και € 7,8 εκατ. αντίστοιχα. 

 

Από τα στοιχεία που σας εκθέσαμε παραπάνω, αλλά και από τις οικονομικές καταστάσεις, 

μπορείτε να διαμορφώσετε πλήρη εικόνα για τον Όμιλο για την χρήση 1/1/2008- 31/12/2008.    

  

 

Μαρούσι, 30/03/2009 

 

 

Με τιμή, 

 

Ο Αντιπρόεδρος του 

Διοικητικού Συμβουλίου 

και Διευθύνων Σύμβουλος 

 

 

Κωνσταντίνος Γ. Αντωνόπουλος 

 

Βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω Ενοποιημένη Έκθεση Διαχειρίσεως είναι αυτή που αναφέρεται στην 

Έκθεση Ελέγχου που χορηγήσαμε με ημερομηνία 30 Μαρτίου, 2009. 

 

 

 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

Γεώργιος Ανδρ. Καραμιχάλης 

ΑΜ ΣΟΕΛ 15931 

ΣΟΛ ΑΕ 
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ  

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

 

Προς τους Μετόχους  της «ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.  ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ» 

 

Έκθεση  επί των Οικονομικών  Καταστάσεων. 

Ελέγξαμε τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της «ΙΝΤΡΑΛΟΤ 

Α.Ε.  ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ 

ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ», που αποτελούνται από τον εταιρικό και ενοποιημένο ισολογισμό της 31ης 

Δεκεμβρίου 2008, και τις καταστάσεις αποτελεσμάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και 

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

σημαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηματικές σημειώσεις. 

 

Ευθύνη Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις 

Η Διοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη 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. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει 

σχεδιασμό, εφαρμογή και διατήρηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση 

και εύλογη παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων, απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, 

που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η  ευθύνη αυτή περιλαμβάνει επίσης  την επιλογή και 

εφαρμογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών εκτιμήσεων που 

είναι λογικές για τις περιστάσεις. 

 

Ευθύνη Ελεγκτή 

Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης επί αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων, με βάση 

τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχο σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που 

είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη 

συμμόρφωσή μας με τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασμό και διενέργεια του ελέγχου 

μας με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις 

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

τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές 

καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται  κατά την κρίση του ελεγκτή  και περιλαμβάνουν την 

εκτίμηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, λόγω απάτης ή 

λάθους. Για την εκτίμηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη το σύστημα 

εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών 

καταστάσεων, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την 

έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της 

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

πολιτικών που εφαρμόσθηκαν 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 γνώμης μας. 

 

Γνώμη 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 

παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας και 

του Ομίλου κατά την 31 Δεκεμβρίου 2008, την χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις 

Ταμειακές τους Ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή 

Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Αναφορά επί άλλων νομικών θεμάτων. 

1. 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, 107 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.       

 

Αθήνα, 30 Μαρτίου 2009 

Ο  ΟΡΚΩΤΟΣ  ΕΛΕΓΚΤΗΣ  ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

 

Γεώργιος Ανδρ. Καραμιχάλης 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 15931 

ΣΟΛ Α.Ε. 

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 125 

Φωκ. Νέγρη 3 

112 57 Αθήνα 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1/2008 – 31/12/2008 
 

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες 
€   

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  Σημ. 01/01-
31/12/2008 

01/01-
31/12/2007 

01/01-
31/12/2008 

01/01-
31/12/2007 

Κύκλος εργασιών  1.077.330 835.493 198.077 176.036 

Μείον: Κόστος Πωλήσεων  -817.421 -531.570 -162.023 -100.908 

Μικτά κέρδη / (ζημιές)  259.909 303.923 36.054 75.128 

Λοιπά Έσοδα  15.667 26.267 70 155 

Έξοδα Διάθεσης  -47.851 -33.769 -11.017 -7.763 

Έξοδα Διοίκησης  -74.220 -65.507 -14.497 -23.022 

Έξοδα Έρευνας και Ανάπτυξης 7 -12.090 -9.687 -10.505 -9.560 

Άλλα Έξοδα Εκμεταλλεύσεως  -4.494 -1.364 0 0 

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, 
χρηματοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσμάτων 

 
136.921 219.863 105 34.938 

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, 
χρηματοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσμάτων και συνολικών 
αποσβέσεων 

 
192.699  253.578 27.746  44.300 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή 
έξοδα 

33 
-32.182 -30.645 -16.154 -16.348 

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 33 40.201 29.106 44.106 59.148 

Συναλλαγματικές Διαφορές  -454 -9.924 592 1.158 

Κέρδη / (ζημιές) από ενοποιήσεις 
με τη μέθοδο της καθαρής θέσης 

 
1.016 105 0 

 
0 
 

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων  145.502 208.505 28.649 78.896 

Μείον φόροι: 8 -41.076 -43.820 -10.090 -16.213 

Κέρδη / (ζημιές) μετά από 
φόρους από συνεχιζόμενες 
δραστηριότητες (α) 

 
104.426 164.685 18.559 

 
62.683 

 

Κέρδη / (ζημιές) μετά από 
φόρους από διακοπείσες 
δραστηριότητες (β) 

 
0 

 
0 
 

0         0 

Κέρδη / (ζημιές) μετά από 
φόρους (συνεχιζόμενες και 
διακοπείσες δραστηριότητες) 
(α)+(β) 

 
104.426 

 
    164.685 

 
18.559 

 
    62.683 

 

Κατανέμονται σε:        

Μετόχους  Εταιρίας  50.147 112.301 18.559 62.683 

Μετόχους Μειοψηφίας  54.279 52.384 0 0 

Κέρδη μετά από φόρους ανά 
μετοχή (€) 

   
 

  
 

- βασικά  9 0,3155  0,7124 0,1168  0,3976 

- απομειωμένα  9 0,3154  0,7122 0,1167  0,3975 

Μέσος Σταθμικός αριθμός μετοχών 9  158.942.093 157.636.823 158.942.093  157.636.823 

 



ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.                                                       

22 
 

 
 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31 Δεκεμβρίου 2008 
 

 Ποσά εκφρασμένα σε 
χιλιάδες €  

  Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 Σημ. 31/12/2008 31/12/2007  31/12/2008 31/12/2007 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ            

Μη κυκλοφορούν 
Ενεργητικό 

  
       

Ενσώματα πάγια στοιχεία 
11 

157.914 85.385  29.725 26.220 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 12 163.035 158.230  9.846 20.123 

Συμμετοχές σε θυγατρικές 
και συγγενείς εταιρίες 

13 
11.482 10.985  144.227 140.611 

Λοιπά χρηματοοικονομικά 
στοιχεία 

15 
3.506 6.981  459 676 

Αναβαλλόμενες φορολογικές 
απαιτήσεις  

8 
11.473 12.243  4.620 4.106 

Λοιπές μακροπρόθεσμες 
απαιτήσεις 

16 
105.701 110.684  417 41.286 

  453.111 384.508  189.294 233.022 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό         

Αποθέματα 17 47.791 48.739  40.784 43.675 

Εμπορικές και λοιπές 
βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις 

18 
216.415 139.394  244.444 165.566 

Ταμείο και ταμειακά 
ισοδύναμα 

19 
305.447 284.753  22.004 57.618 

 
 

569.653 472.886  307.232 266.859 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  
 

1.022.764 857.394  496.526 499.881 

         

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 
       

Μετοχικό κεφάλαιο 20 47.689 47.683  47.689 47.683 

Αποθεματικό από έκδοση 
μετοχών υπέρ το άρτιο 

20 
0 12.184  0 12.182 

Ίδιες μετοχές 20 856 856  856 856 

Λοιπά αποθεματικά 20 87.430 69.089  54.980 53.408 

Συναλλαγματικές διαφορές 
μετατροπής ισολογισμού 

 
-15.321 523  0 0 

Κέρδη εις νέον 20 141.888 145.461  52.251 69.247 

  262.542 275.796  155.776 183.376 

Δικαιώματα μειοψηφίας  20 75.263 93.235  0 0 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 
 

337.805 369.031  155.776 183.376 
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Μακροπρόθεσμες 
Υποχρεώσεις 

 
       

Μακροπρόθεσμα δάνεια 
21 

449.317 317.111  265.785 259.914 

Πρόβλεψη για αποζημίωση 
προσωπικού 

22 
2.119 1.719  1.451 1.077 

Λοιπές μακροπρόθεσμες 
προβλέψεις 

 
20.353 6.441  19.053 5.634 

Αναβαλλόμενες φορολογικές 
υποχρεώσεις 

 
3.078 2.206  0 0 

Λοιπές μακροπρόθεσμες 
υποχρεώσεις 

25 
233 6.134  0 2 

Υποχρεώσεις από 
χρηματοοικονομικές 
μισθώσεις 

28 

13.534 1.549  0 0 

  488.634 335.160  286.289 266.627 

Βραχυπρόθεσμες 
Υποχρεώσεις 

 
       

Εμπορικές και λοιπές 
βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις  

26 

129.273 89.877  53.949 47.511 

Βραχυπρόθεσμα δάνεια και 
δόσεις μακροπροθέσμων 
δανείων πληρωτέες στην 
επόμενη χρήση  

27 

44.289 37.501  0 0 

Φόροι εισοδήματος πληρωτέοι 

 

10.817 15.004  262 2.367 

Βραχυπρόθεσμες προβλέψεις 31 11.946 10.821  250 0 

  196.325 153.203  54.461 49.878 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

684.959 488.363  340.750 316.505 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

1.022.764 857.394  496.526 499.881 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2008 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 
ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
ΟΜΙΛΟΥ INTRALOT 
(Ποσά σε χιλιάδες €) 

Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

Υπέρ το 
άρτιο 

Αποθεματικ
ό Ίδιων 
Μετοχών 

Τακτικό 
Αποθεματικό 

Λοιπά 
Αποθεματικ

ά 

Κέρδη εις 
Νέον 

Σύνολο Δικαιώματα 
Μειοψηφίας 

 Γενικό 
Σύνολο 

Υπόλοιπα κατά την 1 
Ιανουαρίου 2008 

47.683 12.184 856 26.480 42.609 145.984 275.796 93.235 369.031 

Επίδραση στα Κέρδη Εις Νέον 
από Αναμορφώσεις 
προηγούμενης χρήσης 

     -1.016 -1.016  -1.016 

Eνοποιούμενη εταιρεία με την 
μέθοδο της καθαρής θέσης 

      0  0 

Νέες ενοποιούμενες εταιρείες       0 1.368 1.368 

Αύξηση κεφαλαίου θυγατρικής       0 28 28 

Κέρδος χρήσεως      50.147 50.147 54.279 104.426 

Αποτίμηση Διαθέσιμων πρός 
πώληση στοιχείων 
ενεργητικού 

      0  0 

Αποθεματικό αντιστάθμισης 
Ταμειακών Ροών 

    749 -73 676  676 

Αποθεματικό από Διάθεση 
Δικαιωμάτων Προαιρέσεως 

      0  0 

Δημιουργία Αποθεματικού από 
την έκδοση σύνθετων 
Χρηματοοικονομικών Μέσων 

      0  0 

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου        0  0 

Δικαιώματα Προαιρέσεως 6 23     29  29 

Μερίσματα σε μετόχους 
μητρικής / μειοψηφίας 

     -45.800 -45.800 -55.982 -101.782 

Καθαρό εισόδημα απ'ευθείας 
στην Καθαρή Θέση 

   44 -1.274 -205 -1.435 -14 -1.449 

Διανομή κερδών σε τακτικό, 
αφορολόγητα, ειδικά και 
λοιπά αποθεματικά  

 -12.205  -685 19.508 -6.618 
0 
 

 0 

Συναλλαγματικές διαφορές      -2 -15.854 -15.856 -17.650 -33.506 

Υπόλοιπα κατά την 31 
Δεκεμβρίου 2008 

47.689 2 856 25.839 61.590 126.565 262.541 75.264 337.805 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2007 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 
ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
ΟΜΙΛΟΥ INTRALOT 
(Ποσά σε χιλιάδες €) 

Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

Υπέρ το 
άρτιο 

Αποθεματικό 
Ίδιων 
Μετοχών 

Τακτικό 
Αποθεματικό 

Λοιπά 
Αποθεματικά 

Κέρδη εις 
Νέον 

Σύνολο Δικαιώματα 
Μειοψηφίας 

 Γενικό 
Σύνολο 

Υπόλοιπα κατά την 1 
Ιανουαρίου 2007 

29.154 23.957 856 9.122 35.977 104.810 203.876 86.176 290.052 

Επίδραση στα Κέρδη Εις Νέον 
από Αναμορφώσεις 
προηγούμενης χρήσης 

            0  0 

Eνοποιούμενη εταιρεία με την 
μέθοδο της καθαρής θέσης 

      0  0 

Νέες ενοποιούμενες εταιρείες       0 2.800 2.800 

Αύξηση κεφαλαίου θυγατρικής       0 2.679 2.679 

Κέρδος χρήσεως      112.301 112.301 52.384 164.685 

Αποτίμηση Διαθέσιμων πρός 
πώληση στοιχείων 
ενεργητικού 

      0  0 

Αποθεματικό αντιστάθμισης 
Ταμειακών Ροών 

    -2.467  -2.467  -2.467 

Αποθεματικό από Διάθεση 
Δικαιωμάτων Προαιρέσεως 

      0  0 

Δημιουργία Αποθεματικού από 
την έκδοση σύνθετων 
Χρηματοοικονομικών Μέσων 

      0  0 

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου  18.123 -18.123     0  0 

Δικαιώματα Προαιρέσεως 406 6.350   9.340  16.096  16.096 

Μερίσματα σε μετόχους 
μητρικής / μειοψηφίας 

     -53.399 -53.399 -59.041 -112.440 

Καθαρό εισόδημα απ'ευθείας 
στην Καθαρή Θέση 

      0  0 

Διανομή κερδών σε τακτικό, 
αφορολόγητα, ειδικά και 
λοιπά αποθεματικά  

   17.358 -183 -17.175 0  0 

Συναλλαγματικές διαφορές      -58 -553 -611 8.237 7.626 

Υπόλοιπα κατά την 31 
Δεκεμβρίου 2007 

47.683 12.184 856 26.480 42.609 145.984 275.796 93.235 369.031 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2008 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  INTRALOT S.A. 
(Ποσά σε χιλιάδες €) 

Μετοχικό Κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο Αποθεματικό 
Ίδιων 
Μετοχών 

Τακτικό 
Αποθεματικό 

Λοιπά 
Αποθεματικά 

Κέρδη εις 
Νέον 

Σύνολο 

Υπόλοιπα κατά την 1 
Ιανουαρίου 2008 

47.683 12.182 856 13.384 40.024 69.247 183.376 

Επιδραση στα Κερδη Εις Νέον από 
Αναμορφώσεις προηγούμενης 
χρήσης       0 

Κέρδος χρήσεως      18.559 18.559 

Αποτίμηση Διαθέσιμων προς 
πώληση στοιχείων ενεργητικού       0 

Αποθεματικό αντιστάθμισης 
Ταμειακών Ροών     -418  -418 

Αποθεματικό από Διάθεση 
Δικαιωμάτων Προαιρέσεως       0 

Δημιουργία Αποθεματικού από την 
έκδοση σύνθετων 
Χρηματοοικονομικών Μέσων       0 

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 
(κεφαλαιοποίηση Διαφοράς υπερ το 
άρτιο και λοιπών αποθεματικών)       0 

Καταθέσεις μετόχων        0 

Δικαιώματα Προαιρέσεως 6 23     29 

Μερίσματα σε μετόχους μητρικής / 
μειοψηφίας      -45.800 -45.800 

Καθαρό εισόδημα απ'ευθείας στην 
Καθαρή Θέση    1  29 30 

Διανομή κερδών σε τακτικό, 
αφορολόγητα, ειδικά και λοιπά 
αποθεματικά   -12.205  1.988  10.217 0 

Πώληση Ιδίων Μετοχών       0 

Συναλλαγματικές διαφορές        0 

Υπόλοιπα κατά την 31 
Δεκεμβρίου 2008 

47.689 0 856 15.373 39.606 52.252 155.776 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2007 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  INTRALOT S.A. 
(Ποσά σε χιλιάδες €) 

Μετοχικό Κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο Αποθεματικό 
Ίδιων 
Μετοχών 

Τακτικό 
Αποθεματικό 

Λοιπά 
Αποθεματικά 

Κέρδη εις 
Νέον 

Σύνολο 

Υπόλοιπα κατά την 1 
Ιανουαρίου 2007 29.154 23.955 856 9.718 33.145 63.585 160.413 

Επιδραση στα Κερδη Εις Νέον από 
Αναμορφώσεις προηγούμενης 
χρήσης       0 

Κέρδος χρήσεως      62.683 62.683 

Αποτίμηση Διαθέσιμων προς 
πώληση στοιχείων ενεργητικού       0 

Αποθεματικό αντιστάθμισης 
Ταμειακών Ροών     -2.462 45 -2.417 

Αποθεματικό από Διάθεση 
Δικαιωμάτων Προαιρέσεως     9.340  9.340 

Δημιουργία Αποθεματικού από την 
έκδοση σύνθετων 
Χρηματοοικονομικών Μέσων       0 

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 
(κεφαλαιοποίηση Διαφοράς υπερ το 
άρτιο και λοιπών αποθεματικών) 18.123 -18.123  -267  267 0 

Καταθέσεις μετόχων        0 

Δικαιώματα Προαιρέσεως 406 6.350     6.756 

Μερίσματα σε μετόχους μητρικής / 
μειοψηφίας      -53.399 -53.399 

Διανομή κερδών σε τακτικό, 
αφορολόγητα, ειδικά και λοιπά 
αποθεματικά     3.933 1 -3.934 0 

Πώληση Ιδίων Μετοχών       0 

Συναλλαγματικές διαφορές        0 

Υπόλοιπα κατά την 31 
Δεκεμβρίου 2007 

47.683 12.182 856 13.384 40.024 69.247 183.376 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣH ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2008 
  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 Σημ. 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007 

Λειτουργικές δραστηριότητες       

Κέρδη προ φόρων   145.502 208.505 28.649 78.896 

Πλέον / μείον προσαρμογές για:          

Αποσβέσεις 6 55.778 33.715 27.642 9.362 

Απομειώσεις ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων  0 0 0 0 

Προβλέψεις  17.069 889 13.793 65 

Συναλλαγματικές διαφορές   -25.946 10.361 0 0 

Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας  -18.040 4.512 -35.797 -44.045 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα  32.182 30.645 16.154 16.348 

Πιστωτικοί Τόκοι  -41.217 -29.106 -8.509 -7.933 

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή 

που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες: 

 

        

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων  4.398 -23.280 2.892 -23.103 

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων  -83.643 -142.648 -38.011 -89.565 

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)  30.578 -32.732 5.915 -23.155 

Μείον:          

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα  20.116 19.667 10.282 10.783 

Καταβλημένοι φόροι  42.324 55.163 12.430 34.299 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)  54.221 -13.969 -9.984 -128.212 

Επενδυτικές δραστηριότητες          

(Απόκτηση) / Πώληση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών 

επενδύσεων 

13 

-626 -12.865 -3.615 -23.346 

Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων 11,12 -141.745 -98.878 -20.870 -8.345 

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων 
 

21.228 1.442 0 0 

Τόκοι εισπραχθέντες  28.947 28.843 8.509 7.933 

Μερίσματα εισπραχθέντα  0 8 35.597 51.215 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)  
-92.196 -81.450 19.621 27.457 

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες          

Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου  29 7.566 29 6.756 

Πληρωμές για μείωση μετοχικού κεφαλαίου  0 0 0 0 

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια  232.240 74.427 0 0 

Εξοφλήσεις δανείων  -68.862 -56.438 0 -37.000 

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)  -3.475 -845 0 0 

Μερίσματα πληρωθέντα  -101.263 -112.440 -45.280 -53.399 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)  58.669 -87.730 -45.251 -83.643 

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα  

και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) 

 

20.694 -183.149 -35.614 -184.398 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου  284.753 467.902 57.618 242.016 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 19 305.447 284.753 22.004 

 

57.618 
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1. Γενικές Πληροφορίες 

 

Η ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ – ‘Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα και Υπηρεσίες Τυχερών Παιχνιδιών’, με 

τον διακριτικό τίτλο «ΙΝΤΡΑΛΟΤ» είναι μια επιχείρηση που ιδρύθηκε βάσει των νόμων της Ελληνικής 

Δημοκρατίας της οποίας οι μετοχές είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Αναφορές 

στην  «ΙΝΤΡΑΛΟΤ»  ή «Εταιρία» περιλαμβάνουν την ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. ενώ αναφορές στον «Όμιλο» 

περιλαμβάνουν την ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. και τις πλήρως ενοποιούμενες θυγατρικές της, εκτός αν τα 

περιεχόμενα υποδεικνύουν το αντίθετο. Η Εταιρία ιδρύθηκε το 1992 και έχει την έδρα της στο 

Μαρούσι Αττικής.  

Η INTRALOT είναι μία από τις ηγέτιδες εταιρίες του κλάδου προμηθευτών συστημάτων και υπηρεσιών 

τυχερών παιχνιδιών. Με παρουσία σε 50 χώρες, η INTRALOT είναι  εταιρία των 5 ηπείρων με 

περισσότερους από 4.000 εργαζομένους και έσοδα Eurο 1.077 εκατ. το 2008. Συνεπής στην 

ικανοποίηση των αναγκών και προσδοκιών των πελατών της, και διατηρώντας το ισχυρό 

πλεονέκτημα να ανταποκρίνεται στις τεχνολογικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες των χωρών όπου 

δραστηριοποιείται, η INTRALOT έχει κερδίσει τη διεθνή αναγνώριση στο κλάδο των τυχερών 

παιχνιδιών. 

 

2. Βάση προετοιμασίας των Οικονομικών Καταστάσεων  

  

Βάση προετοιμασίας Οικονομικών Καταστάσεων 

Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις  έχουν καταρτισθεί με βάση το ιστορικό κόστος εκτός από τα 

χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση τα οποία αποτιμώνται στην εύλογη αξία ή στην 

αξία κτήσεως αν το ποσό δεν είναι σημαντικό και με την προϋπόθεση ότι η Εταιρία και ο Όμιλος θα 

συνεχίσουν κανονικά την επιχειρηματική τους δράση. Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις 

παρατίθενται σε ευρώ και όλες οι αξίες στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη χιλιάδα (€000) εκτός 

αν αναφέρεται διαφορετικά.  

 

Έκθεση συμμόρφωσης 

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς (ΔΠΧΑ),περιλαμβανομένων των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΔΛΠ) και ερμηνειών που 

έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής 

Πληροφόρησης, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 

2008 

 

Οικονομικές Καταστάσεις 

Η ΙΝΤΡΑΛΟΤ  τηρεί τα λογιστικά της βιβλία και στοιχεία και ετοιμάζει τις οικονομικές της καταστάσεις 

σύμφωνα με τον Ελληνικό Εμπορικό Νόμο 2190/1920, το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και την 
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ισχύουσα φορολογική νομοθεσία και συντάσσει τις οικονομικές της καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή 

Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ).  

Οι ελληνικές θυγατρικές της ΙΝΤΡΑΛΟΤ  τηρούν τα λογιστικά τους βιβλία και στοιχεία και ετοιμάζουν τις 

οικονομικές τους καταστάσεις σύμφωνα με τον Ελληνικό Εμπορικό Νόμο 2190/1920, τα Διεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα (ΔΠΧΑ), το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και την ισχύουσα φορολογική 

νομοθεσία. Οι ξένες θυγατρικές  της ΙΝΤΡΑΛΟΤ τηρούν τα λογιστικά τους στοιχεία και ετοιμάζουν 

οικονομικές καταστάσεις με βάση τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς των χωρών στις οποίες 

λειτουργούν. 

Για την προετοιμασία των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, οι οικονομικές καταστάσεις των 

θυγατρικών προσαρμόζονται σε σχέση με τις διατάξεις των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς (ΔΠΧΑ). 

 

Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις υφισταμένων προτύπων και διερμηνείες 

 

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

υποχρεωτικής εφαρμογής για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά την διάρκεια της παρούσας 

χρήσης ή μεταγενέστερα. Η εκτίμηση του Ομίλου σχετικά με την επίδραση από την εφαρμογή αυτών 

των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω. 

 

Πρότυπα και διερμηνείες υποχρεωτικά για την χρήση 2008 

 

ΔΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηματοπιστωτικά μέσα: Καταχώριση και Αποτίμηση» και  

ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηματοπιστωτικά μέσα: Γνωστοποιήσεις»  

Επαναταξινόμηση χρηματοπιστωτικών μέσων  

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1004/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Οκτωβρίου 2008 L275- 16.10.2008) 

Εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου 2008. 

Η τροποποίηση επιτρέπει σε μια οικονομική οντότητα να επαναταξινομήσει μη παράγωγα 

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (με εξαίρεση όσα ταξινομήθηκαν από την επιχείρηση στην 

εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων κατά την αρχική τους καταχώριση) σε διαφορετική κατηγορία 

από την «εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων» σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Η τροποποίηση, 

επίσης, επιτρέπει σε μια οικονομική οντότητα να μεταφέρει από την κατηγορία «Διαθέσιμα προς 

πώληση» στην κατηγορία «Δάνεια και Απαιτήσεις» ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο που θα 

μπορούσε να πληρεί τον ορισμό «Δάνεια και Απαιτήσεις» (εάν δεν είχε ταξινομηθεί ως διαθέσιμο προς 

πώληση), εφόσον η οικονομική οντότητα έχει την πρόθεση και την δυνατότητα να διακρατήσει το εν 

λόγω χρηματοοικονομικό στοιχείο στο εγγύς μέλλον. Η παραπάνω τροποποίηση δεν έχει καμία 

επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. 

 

ΕΔΔΠΧΑ 11 - ΔΠΧΑ 2:  Συναλλαγές Ιδίων Μετοχών Ομίλου  

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 611/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουνίου 2007, L 141-2.6.2007) 

Εφαρμόζεται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Μαρτίου 2007. 
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Η διερμηνεία αποσαφηνίζει το λογιστικό χειρισμό στις περιπτώσεις που οι υπάλληλοι μίας θυγατρικής 

εταιρείας λαμβάνουν μετοχές της μητρικής εταιρείας. Επίσης διευκρινίζει εάν ορισμένες συναλλαγές 

πρέπει να λογίζονται ως συναλλαγές με διακανονισμό με συμμετοχικούς τίτλους ή συναλλαγές με 

διακανονισμό τοις μετρητοίς. Ο ‘Ομιλος θα εφαρμόσει την διερμηνεία όταν συντρέξει περίπτωση. 

  

Ε∆∆ΠΧΠ 12  - Συμφωνίες Παραχώρησης ∆ικαιώµατος Παροχής Υπηρεσιών 

Αυτή η διερμηνεία εφαρμόζεται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η 

Ιανουαρίου 2008. Η Ε∆∆ΠΧΠ 12 παρέχει οδηγίες για τον λογιστικό χειρισµό συµφωνιών στις οποίες (i) 

µία οντότητα του δημοσίου τοµέα (ο «παραχωρητής») χορηγεί συµβάσεις για την παροχή δηµοσίων 

υπηρεσιών σε επιτηδευματίες του ιδιωτικού τοµέα («διαχειριστές των παραχωρήσεων») και (ii) αυτές οι 

υπηρεσίες που παρέχονται προϋποθέτουν τη χρήση της υποδοµής από τον διαχειριστή της 

παραχώρησης (ιδιωτική επιχείρηση). Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει αυτή την 

διερμηνεία. Η ΕΔΔΠΧΑ 12 δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο. 

 

ΕΔΔΠΧΑ 14 – Όρια Περιουσιακών Στοιχείων Καθορισμένων Παροχών, Ελάχιστο Απαιτούμενο 

Σχηματισμένο κεφάλαιο και η αλληλεπίδρασή τους  

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1263/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Δεκεμβρίου 2008, L338-17.12.2008) 

Εφαρμόζεται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2008. 

Η διερμηνεία αναφέρεται σε παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία και σε άλλα μακροχρόνια 

προγράμματα καθορισμένων παροχών προς τους εργαζόμενους.  Η διερμηνεία αποσαφηνίζει: α) Πότε 

οικονομικά οφέλη με τη μορφή επιστροφών από το πρόγραμμα ή μειώσεων μελλοντικών εισφορών στο 

πρόγραμμα πρέπει να θεωρηθούν ως διαθέσιμα, β) Πώς η ύπαρξη ελαχίστου απαιτούμενου 

σχηματισμένου κεφαλαίου ενδεχομένως θα επηρέαζε τα διαθέσιμα οικονομικά οφέλη με τη μορφή 

μειώσεων μελλοντικών εισφορών και γ) Πότε η ύπαρξη ελαχίστου απαιτούμενου σχηματισμένου 

κεφαλαίου θα δημιουργούσε υποχρέωση. Επειδή ο Όμιλος δεν έχει  τέτοια προγράμματα παροχών για 

τους εργαζόμενους, η διερμηνεία δεν θα έχει καμία επίδραση  στις οικονομικές καταστάσεις του 

Ομίλου. 

 

 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά μετά την 31 Δεκεμβρίου 2008 

 

ΔΛΠ 1 (Αναθεωρημένο 2007) «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων»  

Εφαρμόζεται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2009. 

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1274/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Δεκεμβρίου 2008, L339- 18.12.2008) 

Το ΔΛΠ 1 έχει αναθεωρηθεί για να αναβαθμίσει τη χρησιμότητα των πληροφοριών που παρουσιάζονται 

στις οικονομικές καταστάσεις. Οι πιο σημαντικές αλλαγές είναι: α) Η κατάσταση μεταβολών ιδίων 

κεφαλαίων να περιλαμβάνει μόνο συναλλαγές με μετόχους, β) Η εισαγωγή μιας καινούργιας 

κατάστασης συνολικού εισοδήματος που συνδυάζει όλα τα στοιχεία εσόδων και εξόδων, τα οποία 

καταχωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων με τα «λοιπά εισοδήματα», και γ) Επαναδιατυπώσεις 

στις οικονομικές καταστάσεις ή αναδρομικές εφαρμογές νέων λογιστικών αρχών και μεθόδων πρέπει να 

παρουσιάζονται από την αρχή της ενωρίτερης συγκριτικής περιόδου. Ο Κανονισμός συνοδεύεται από 
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ένα προσάρτημα ανάλογων τροποποιήσεων περιορισμένης έκτασης σε αρκετά ΔΛΠ, ΔΠΧΑ, ΕΔΔΠΧΑ και 

ΜΕΔ που ισχύουν και αυτές για περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 1.1.2009. O Όμιλος   θα 

εφαρμόσει τις παραπάνω τροποποιήσεις και θα κάνει τις απαραίτητες αλλαγές στην παρουσίαση των 

οικονομικών καταστάσεων για το έτος 2009. 

 

ΔΛΠ 23 «Κόστος Δανεισμού» (αναθεωρημένο το 2007)  

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1260/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Δεκεμβρίου 2008, L338- 

17.12.2008). 

Εφαρμόζεται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2009. 

Το πρότυπο αντικαθιστά την προηγούμενη έκδοση του ΔΛΠ 23. Η βασική διαφορά σε σχέση με την 

προηγούμενη έκδοση αφορά στην κατάργηση της επιλογής καταχώρισης ως εξόδου του κόστους 

δανεισμού που σχετίζεται με περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού, τα οποία απαιτείται ένα σημαντικό 

χρονικό διάστημα προκειμένου να μπορέσουν να λειτουργήσουν ή να πωληθούν. Επίσης έγιναν 

ορισμένες τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 1, ΔΛΠ 1, ΔΛΠ 7, ΔΛΠ 11, ΔΛΠ 16,  ΔΛΠ 38 και ΕΔΔΠΧΑ 1 που 

ισχύουν από την ή μετά την 1.1.2009. Ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του 

εν λόγω προτύπου στις οικονομικές του καταστάσεις. 

 

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

ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων» -  

Χρηματοπιστωτικά Μέσα διαθέσιμα από τον κάτοχο   

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 53/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Ιανουαρίου 2009, L 17- 22.1.2009) 

Εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2009.  

Η τροποποίηση στο ΔΛΠ 32 απαιτεί ορισμένα χρηματοοικονομικά μέσα διαθέσιμα από τον κάτοχο και 

υποχρεώσεις που προκύπτουν κατά την ρευστοποίηση, να καταταχθούν ως Ίδια Κεφάλαια εάν 

πληρούνται συγκεκριμένα κριτήρια. Η τροποποίηση στο ΔΛΠ 1 απαιτεί γνωστοποίηση συγκεκριμένων 

πληροφοριών αναφορικά με τα μέσα αυτά που κατατάσσονται ως Ίδια Κεφάλαια. Επίσης έγιναν μερικές 

τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 7, ΔΛΠ 39 και ΕΔΔΠΧΑ 2 που ισχύουν για περιόδους που αρχίζουν την ή μετά 

την 1.1.2009. Επειδή  ο Όμιλος δεν κατέχει  τέτοια μέσα, οι τροποποιήσεις δεν θα έχουν επίδραση στις 

οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2009.  

 

ΔΠΧΑ 1 (Τροποποίηση) «Πρώτη υιοθέτηση των ΔΠΧΑ» και  

ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ενοποιημένες και Ιδιαίτερες Οικονομικές Καταστάσεις»  

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 69/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Ιανουαρίου 2009, L 21- 24.1.2009) 

Εφαρμόζονται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2009. 

Η τροποποίηση του ΔΠΧΑ 1 επιτρέπει στις οικονομικές οντότητες που εφαρμόζουν για πρώτη φορά τα 

ΔΠΧΑ να χρησιμοποιούν ως τεκμαιρόμενο κόστος είτε την εύλογη αξία είτε την λογιστική αξία με βάση 

τις προηγούμενες λογιστικές πρακτικές για την αποτίμηση του αρχικού κόστους των επενδύσεων σε 

θυγατρικές επιχειρήσεις, σε από κοινού ελεγχόμενες οικονομικές οντότητες και σε συγγενείς 

επιχειρήσεις. Επίσης, η τροποποίηση καταργεί τον ορισμό της μεθόδου κόστους από το ΔΛΠ 27 και το 

αντικαθιστά με την απαίτηση τα μερίσματα να παρουσιάζονται ως εισόδημα στις ιδιαίτερες οικονομικές 

καταστάσεις του επενδυτή. Επίσης έγιναν περιορισμένες τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 18, ΔΛΠ 21 και ΔΛΠ 
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36 που εφαρμόζονται και αυτές για περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 1.1.2009. Επειδή η μητρική 

εταιρεία και όλες οι θυγατρικές της έχουν ήδη μεταβεί στα ΔΠΧΑ, η τροποποίηση αυτή δεν θα έχει 

επίδραση  στις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2009.  

 

ΔΠΧΑ 2 (Τροποποίηση) «Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών» – 

Προϋποθέσεις Κατοχύρωσης και Ακυρώσεις  

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1261/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Δεκεμβρίου 2008, L338- 17.12.2008) 

Εφαρμόζεται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2009. 

Η τροποποίηση διευκρινίζει τον ορισμό των «προϋποθέσεων της κατοχύρωσης», με την εισαγωγή του 

όρου «προϋποθέσεις μη κατοχύρωσης» για όρους που δεν αποτελούν όρους υπηρεσίας ή όρους 

απόδοσης. Επίσης, διευκρινίζεται ότι όλες οι ακυρώσεις είτε προέρχονται από την ίδια την οντότητα είτε 

από τα συμβαλλόμενα μέρη, πρέπει να έχουν την ίδια λογιστική αντιμετώπιση. Ο Όμιλος δεν αναμένει 

η τροποποίηση να έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2009. 

 

ΔΠΧΑ 3 (Αναθεωρημένο) «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» και  

ΔΛΠ 27 (Τροποποιημένο) «Ενοποιημένες και Ιδιαίτερες Οικονομικές Καταστάσεις»  

Εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2009. 

Το αναθεωρημένο ΔΠΧΑ 3 εισάγει μια σειρά αλλαγών στο λογιστικό χειρισμό συνενώσεων 

επιχειρήσεων οι οποίες θα επηρεάσουν το ποσό της αναγνωρισθείσας υπεραξίας, τα αποτελέσματα της 

αναφερόμενης περιόδου στην οποία πραγματοποιείται η απόκτηση επιχειρήσεων και τα μελλοντικά 

αποτελέσματα. Αυτές οι αλλαγές περιλαμβάνουν την εξοδοποίηση δαπανών που σχετίζονται με την 

απόκτηση και την αναγνώριση μεταγενέστερων μεταβολών στην εύλογη αξία του ενδεχόμενου 

τιμήματος (“contingent consideration”) στα αποτελέσματα. Το τροποποιημένο ΔΛΠ 27 απαιτεί 

συναλλαγές που οδηγούν σε αλλαγές ποσοστών συμμετοχής σε θυγατρική να καταχωρούνται στην 

καθαρή θέση. Επιπλέον, το τροποποιημένο πρότυπο μεταβάλλει το λογιστικό χειρισμό για τις ζημίες 

που πραγματοποιούνται από θυγατρική εταιρεία καθώς και της απώλειας του ελέγχου θυγατρικής. Όλες 

οι αλλαγές των ανωτέρω προτύπων εφαρμόζονται μεταγενέστερα από την ημερομηνία εφαρμογής τους 

και θα επηρεάσουν μελλοντικές αποκτήσεις και συναλλαγές με μετόχους μειοψηφίας. Η Ευρωπαϊκή 

Ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει την αναθεώρηση του ΔΠΧΑ 3 και την τροποποίηση του ΔΛΠ 27. 

 

ΔΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί Τομείς»  

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1358/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Νοεμβρίου 2007, L304- 22.11.2007) 

Εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2009. 

Το πρότυπο αυτό αντικαθιστά το ΔΛΠ 14, σύμφωνα με το οποίο οι τομείς αναγνωρίζονταν και 

παρουσιάζονταν με βάση μια ανάλυση απόδοσης και κινδύνου. Σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 8 οι τομείς 

αποτελούν συστατικά μιας οικονομικής οντότητας που εξετάζονται τακτικά από τον Διευθύνοντα 

Σύμβουλο / Διοικητικό Συμβούλιο της οικονομικής οντότητας και παρουσιάζονται στις οικονομικές 

καταστάσεις με βάση αυτήν την εσωτερική κατηγοριοποίηση.  Ο Όμιλος θα εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 8 από 

την 1/1/2009. 
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ΕΔΔΠΧΑ 13 – Προγράμματα Πιστότητας Πελατών  

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1262/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Δεκεμβρίου 2008, L338- 17.12.2008) 

Εφαρμόζεται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2008. 

Η διερμηνεία αποσαφηνίζει τον χειρισμό που πρέπει να υιοθετήσουν οι εταιρείες που χορηγούν κάποιας 

μορφής επιβράβευση πιστότητας, όπως «πόντους» ή «ταξιδιωτικά μίλια», σε πελάτες που αγοράζουν 

αγαθά ή υπηρεσίες. Η διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή  στον Όμιλο. 

 

Ε∆∆ΠΧΑ 15 – Συμφωνίες για την κατασκευή ακίνητης περιουσίας:  

Η διερμηνεία έχει εφαρμογή για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η 

Ιανουαρίου 2009 και αναφέρεται στους υφιστάμενους διαφορετικούς λογιστικούς χειρισμούς 

αναφορικά με πωλήσεις ακίνητης περιουσίας. Μερικές οικονομικές οντότητες αναγνωρίζουν το έσοδο 

σύμφωνα με το ΔΛΠ 18 (δηλ. όταν μεταφέρονται οι κίνδυνοι και τα οφέλη κυριότητας της ακίνητης 

περιουσίας) και άλλες αναγνωρίζουν το έσοδο ανάλογα με το στάδιο ολοκλήρωσης της ακίνητης 

περιουσίας σύμφωνα με το ΔΛΠ 11. Η διερμηνεία διασαφηνίζει ποιο πρότυπο πρέπει να εφαρμοστεί σε 

κάθε περίπτωση. Η Διερμηνεία 15 δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διερμηνεία 

δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο. 

 

Ε∆∆ΠΧΑ 16 - Αντισταθμίσεις μιας καθαρής επένδυσης σε εκμετάλλευση στο εξωτερικό:  

Η διερμηνεία έχει εφαρμογή για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η 

Οκτωβρίου 2008 και έχει εφαρμογή σε μία οικονομική οντότητα που αντισταθμίζει τον κίνδυνο ξένου 

νομίσματος που προκύπτει από καθαρή επένδυση σε εκμετάλλευση στο εξωτερικό και πληρεί τους 

όρους για λογιστική αντιστάθμισης σύμφωνα με το ΔΛΠ 39. Η διερμηνεία παρέχει οδηγίες σχετικά με 

τον τρόπο με τον οποίο μία οικονομική οντότητα πρέπει να καθορίσει τα ποσά που αναταξινομούνται 

από τα ίδια κεφάλαια στα αποτελέσματα τόσο για το μέσο αντιστάθμισης όσο και για το 

αντισταθμισμένο στοιχείο. Η Διερμηνεία 16 δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο 

Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του εν λόγω προτύπου στις οικονομικές του 

καταστάσεις. 

 

Ε∆∆ΠΧΑ 17 –Διανομές μη χρηματικών περιουσιακών στοιχείων σε ιδιοκτήτες:   

Το ΕΔΔΠΧΑ 17 έχει εφαρμογή για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που ξεκινούν κατά ή μετά την 1 

Ιουλίου 2009. Η διερμηνεία αυτή παρέχει διευκρινήσεις για το πως μια οντότητα πρέπει να επιμετρήσει 

τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων, εκτός από μετρητά, όταν καταβάλει μερίσματα στους ιδιοκτήτες 

της. Η Διερμηνεία 17 δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν έχει εφαρμογή για 

τον Όμιλο. 

 

Ε∆∆ΠΧΑ 18 – Μεταβολές περιουσιακών στοιχείων από πελάτες: 

Το ΕΔΔΠΧΑ18 έχει εφαρμογή για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που ξεκινούν κατά ή μετά την 1η 

Ιουλίου 2009. Η διερμηνεία αυτή διευκρινίζει τις απαιτήσεις των ΔΠΧΑ για τις συμφωνίες όπου μια 

εταιρία λαμβάνει από πελάτη ένα ενσώματο στοιχείο παγίου ενεργητικού, που πρέπει στη συνέχεια να 

χρησιμοποιήσει είτε για να συνδέσει τον πελάτη σε ένα εμπορικό δίκτυο ή για να παράσχει στον πελάτη 

συνεχή πρόσβαση στην προμήθεια αγαθών ή υπηρεσιών (όπως παροχή ηλεκτρισμού, καυσίμων ή 
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νερού). Η διερμηνεία αυτή παρέχει επίσης οδηγίες για τον χειρισμό μεταβίβασης μετρητών από 

πελάτες. Ο Όμιλος είναι στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης αυτής της διερμηνείας και εκτιμά τις 

ενδεχόμενες αλλαγές από τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η εφαρμογή της διερμηνείας. Η Διερμηνεία 

18 δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.   

 

 

 

Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τμήμα του προγράμματος ετήσιων 

βελτιώσεων του ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) 

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 70/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Ιανουαρίου 2009, L 21- 24.1.2009) 

 

Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται στα ΔΠΧΑ ως 

επακόλουθο των αποτελεσμάτων του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων του ΣΔΛΠ που δημοσιεύτηκε 

τον Μάιο 2008. Οι παρακάτω τροποποιήσεις, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, ισχύουν για τις ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2009. 

 

ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι κάποια από τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και 

υποχρεώσεις που έχουν καταταχθεί ως προοριζόμενα για εμπορική εκμετάλλευση σύμφωνα με το ΔΛΠ 

39 «Χρηματοπιστωτικά μέσα: Καταχώριση και Αποτίμηση» αποτελούν παραδείγματα κυκλοφορούντων 

στοιχείων ενεργητικού και βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων αντίστοιχα.  

 

ΔΛΠ 8 (Τροποποίηση) «Λογιστικές πολιτικές, μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων και 

λάθη» 

Εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2009. Η 

τροποποίηση διευκρινίζει ότι μόνο η οδηγία εφαρμογής, η οποία θεωρείται αναπόσπαστο κομμάτι ενός 

ΔΠΧΑ, είναι υποχρεωτική κατά την επιλογή λογιστικών πολιτικών.  

 

ΔΛΠ 10 (Τροποποίηση) «Γεγονότα μετά την Ημερομηνία του Ισολογισμού» 

Εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2009. Η 

τροποποίηση διευκρινίζει ότι τα μερίσματα που εγκρίθηκαν μετά την ημερομηνία ισολογισμού δεν 

θεωρούνται υποχρεώσεις. 

 

ΔΛΠ 16 (Τροποποίηση ) «Ενσώματες ακινητοποιήσεις» (και επακόλουθη τροποποίηση στο 

ΔΛΠ 7  «Κατάσταση ταμειακών ροών») 

Η τροποποίηση αυτή απαιτεί στις οικονομικές οντότητες με συνήθεις δραστηριότητες στις οποίες 

περιλαμβάνονται η εκμίσθωση και εν συνεχεία πώληση περιουσιακών στοιχείων να παρουσιάζουν τo 

προϊόν της πώλησης των στοιχείων αυτών στα έσοδα και να μεταφέρουν την αναπόσβεστη αξία του 

στοιχείου στα αποθέματα όταν το στοιχείο του ενεργητικού θεωρείται διαθέσιμο προς πώληση. Η 

επακόλουθη τροποποίηση στο ΔΛΠ 7 δηλώνει ότι οι ταμειακές ροές που προκύπτουν από την αγορά, 

εκμίσθωση και πώληση των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων κατατάσσονται στις ταμειακές ροές από 
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λειτουργικές δραστηριότητες. Επειδή στις συνήθεις δραστηριότητες  του Ομίλου δεν περιλαμβάνεται η 

εκμίσθωση και μεταγενέστερη πώληση στοιχείων του ενεργητικού, η τροποποίηση δεν θα έχει 

επίπτωση στις δραστηριότητες αυτές.  

 

ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε εργαζόμενους» 

Οι αλλαγές στο πρότυπο αυτό είναι οι ακόλουθες: α) Μια τροποποίηση στο πρόγραμμα που καταλήγει 

σε μια μεταβολή στην έκταση στην οποία οι δεσμεύσεις για παροχές επηρεάζονται από μελλοντικές 

αυξήσεις των μισθών είναι μια περικοπή, ενώ μια τροποποίηση που μεταβάλλει τις παροχές που 

αποδίδονται  στη προϋπηρεσία προκαλεί ένα αρνητικό κόστος προϋπηρεσίας εάν καταλήγει σε μείωση 

της παρούσας αξίας υποχρεώσεων  καθορισμένων παροχών. β) Ο ορισμός της απόδοσης περιουσιακών 

στοιχείων του προγράμματος έχει τροποποιηθεί για να ορίσει ότι τα έξοδα διαχείρισης του 

προγράμματος εκπίπτουν στον υπολογισμό της απόδοσης των περιουσιακών στοιχείων του 

προγράμματος μόνο στην έκταση που τα έξοδα αυτά έχουν εξαιρεθεί από την αποτίμηση της 

υποχρέωσης καθορισμένων παροχών. γ) Ο διαχωρισμός μεταξύ βραχυπρόθεσμων και 

μακροπρόθεσμων παροχών σε εργαζόμενους θα βασισθεί στο εάν οι παροχές θα τακτοποιηθούν εντός 

ή μετά τους 12 μήνες παροχής της υπηρεσίας των εργαζομένων. δ) Το ΔΛΠ 37 «Προβλέψεις, 

Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενα Περιουσιακά Στοιχεία» απαιτεί οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

να γνωστοποιούνται και όχι να αναγνωρίζονται. Το ΔΛΠ 19 έχει τροποποιηθεί για να είναι συνεπές.  

 

ΔΛΠ 20 (Τροποποίηση) «Λογιστική κρατικών επιχορηγήσεων και γνωστοποίηση της 

κρατικής υποστήριξης» 

Η τροποποίηση απαιτεί η ωφέλεια από ένα κρατικό δάνειο με επιτόκιο χαμηλότερο από εκείνο της 

αγοράς να αποτιμάται ως η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας βάσει του ΔΛΠ 39 «Χρηματοπιστωτικά 

μέσα: Καταχώριση και Αποτίμηση» και των εσόδων που προκύπτουν από την εν λόγω ωφέλεια με τη 

λογιστική  αντιμετώπιση του ΔΛΠ 20. Επειδή  ο Όμιλος δεν έχει λάβει δάνεια από το Κράτος, η 

τροποποίηση δεν θα έχει  επίδραση στις δραστηριότητες του Ομίλου. 

 

ΔΛΠ 23, Κόστος Δανεισμού (όπως αναθεωρήθηκε το 2007) (Τροποποίηση)  

Με την τροποποίηση: (α) Διευκρινίζεται ότι το έξοδο τόκου πρέπει να υπολογίζεται με τη μέθοδο του 

αποτελεσματικού επιτοκίου, όπως περιγράφεται στο Δ.Λ.Π. 39 Χρηματοπιστωτικά Μέσα: Καταχώριση 

και Αποτίμηση,(β) Καταργείται η δυνατότητα, το κόστος δανεισμού να περιλαμβάνει  απόσβεση 

διαφοράς της υπό το άρτιο λήψης ή υπέρ το άρτιο εξόφλησης δανείων, και την  απόσβεση 

παρεπόμενου κόστους που συνδέεται με το διακανονισμό δανείων.  

 

ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ενοποιημένες και ιδιαίτερες οικονομικές καταστάσεις» 

Η τροποποίηση ορίζει ότι στις περιπτώσεις όπου μια επένδυση σε θυγατρική εταιρεία, η οποία 

αντιμετωπίζεται λογιστικά σύμφωνα με το ΔΛΠ 39  «Χρηματοπιστωτικά μέσα: Καταχώριση και 

Αποτίμηση», έχει ταξινομηθεί ως στοιχείο κατεχόμενο  προς πώληση σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 5 «Μη 

κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού κατεχόμενα προς πώληση και διακοπείσες δραστηριότητες» θα 

συνεχίσει να εφαρμόζεται το ΔΛΠ 39.  
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ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις» (και επακόλουθες 

τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 32 «Χρηματοπιστωτικά μέσα: Παρουσίαση» και στο ΔΠΧΑ 7 

«Χρηματοπιστωτικά μέσα: Γνωστοποιήσεις») 

Σύμφωνα με αυτήν την τροποποίηση, μια επένδυση σε συγγενή επιχείρηση αντιμετωπίζεται  ως 

μοναδικό στοιχείο για σκοπούς ελέγχου απομείωσης και η όποια ζημιά απομείωσης δεν κατανέμεται σε 

συγκεκριμένα στοιχεία του ενεργητικού που περιλαμβάνονται στη επένδυση. Οι αναστροφές των 

ζημιών απομείωσης καταχωρίζονται ως προσαρμογή στο λογιστικό υπόλοιπο της επένδυσης στην 

έκταση που το ανακτήσιμο ποσό της επένδυσης στη συγγενή αυξάνεται.  

 

ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις» (και επακόλουθες 

τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 32 «Χρηματοπιστωτικά μέσα: Παρουσίαση» και στο ΔΠΧΑ 7  

«Χρηματοπιστωτικά μέσα: Γνωστοποιήσεις») 

Η τροποποίηση αυτή ορίζει ότι στις περιπτώσεις όπου μια επένδυση σε συγγενή επιχείρηση 

λογιστικοποιείται σύμφωνα με το ΔΛΠ 39 «Χρηματοπιστωτικά μέσα: Καταχώριση και Αποτίμηση» 

επιπρόσθετα των απαιτούμενων γνωστοποιήσεων του ΔΛΠ 32 «Χρηματοπιστωτικά μέσα: Παρουσίαση» 

και ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοπιστωτικά μέσα: Γνωστοποιήσεις» θα πρέπει να γίνουν συγκεκριμένες και όχι 

όλες οι απαιτούμενες γνωστοποιήσεις του ΔΛΠ 28.  

 

ΔΛΠ 29 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση Οικονομικών Στοιχείων σε Υπερπληθωριστικές 

Οικονομίες»  

Η οδηγία σε αυτό το πρότυπο έχει τροποποιηθεί ώστε να απεικονίσει  το γεγονός ότι κάποια  

περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις αποτιμούνται στην εύλογη αξία αντί στο ιστορικό κόστος.  

 

ΔΛΠ 31 (Τροποποίηση) «Συμμετοχές σε κοινοπραξίες» (και επακόλουθες τροποποιήσεις στο 

ΔΛΠ 32 «Χρηματοπιστωτικά μέσα: Παρουσίαση» και στο ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοπιστωτικά μέσα: 

Γνωστοποιήσεις») 

Η τροποποίηση αυτή ορίζει ότι στις περιπτώσεις όπου μια επένδυση σε κοινοπραξία λογιστικοποιείται 

σύμφωνα με το ΔΛΠ 39 «Χρηματοπιστωτικά μέσα: Καταχώριση και Αποτίμηση» επιπρόσθετα των 

απαιτούμενων γνωστοποιήσεων του ΔΛΠ 32 «Χρηματοπιστωτικά μέσα: Παρουσίαση» και ΔΠΧΑ 7 

«Χρηματοπιστωτικά μέσα: Γνωστοποιήσεις» θα πρέπει να γίνουν συγκεκριμένες και όχι όλες οι 

απαιτούμενες γνωστοποιήσεις του ΔΛΠ 31 «Συμμετοχές σε κοινοπραξίες».  

 

ΔΛΠ 34 (Τροποποίηση) «‘Ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά» 

Εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2009. Η 

τροποποίηση αυτή διευκρινίζει ότι τα κέρδη ανά μετοχή γνωστοποιούνται στις ενδιάμεσες 

χρηματοοικονομικές αναφορές στην περίπτωση που η εταιρεία εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 

33. 
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ΔΛΠ 36 (Τροποποίηση) «Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων» 

Η τροποποίηση αυτή απαιτεί ότι στις περιπτώσεις όπου η εύλογη αξία μειωμένη κατά το κόστος της 

πώλησης υπολογίζεται βάσει των προεξοφλημένων ταμειακών ροών, πρέπει να γίνονται 

γνωστοποιήσεις ισοδύναμες προς εκείνες για τον υπολογισμό της αξίας λόγω χρήσεως.  

 

ΔΛΠ 38 (Τροποποίηση) «Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία» 

Η τροποποίηση αυτή ορίζει ότι μία πληρωμή μπορεί να αναγνωριστεί ως προπληρωμή μόνο εάν έχει 

πραγματοποιηθεί πριν την απόκτηση του δικαιώματος πρόσβασης σε αγαθά ή λήψης υπηρεσιών. Η 

τροποποίηση αυτή πρακτικά σημαίνει ότι όταν  ο Όμιλος αποκτήσει πρόσβαση στα αγαθά ή λάβει τις 

υπηρεσίες τότε η πληρωμή πρέπει να καταχωρηθεί στα έξοδα.  

 

ΔΛΠ 38 (Τροποποίηση) «Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία» 

Η τροποποίηση αυτή διαγράφει την διατύπωση που ορίζει ότι θα υπάρξουν «σπάνια, αν υπάρξουν 

ποτέ» ενδείξεις για τη χρήση μιας μεθόδου που καταλήγει σε ένα χαμηλότερο συντελεστή απόσβεσης 

από αυτόν της σταθερής μεθόδου απόσβεσης.  

 

ΔΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηματοπιστωτικά μέσα: Καταχώριση και Αποτίμηση» 

Οι αλλαγές σε αυτό το πρότυπο είναι οι παρακάτω: α) Είναι δυνατό να υπάρξουν μετακινήσεις προς και 

από την κατηγορία της εύλογης αξίας μέσω των αποτελεσμάτων όταν ένα παράγωγο ξεκινά ή παύει να 

πληρεί τις προϋποθέσεις ως μέσο αντιστάθμισης ταμειακών ροών ή αντιστάθμισης καθαρής επένδυσης. 

β) Ο ορισμός του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου ή της χρηματοοικονομικής υποχρέωσης  

στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων όσον αφορά στοιχεία που κατέχονται ως διαθέσιμα για 

εμπορική εκμετάλλευση έχει τροποποιηθεί. Διευκρινίζεται ότι ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό 

στοιχείο ή υποχρέωση που αποτελεί μέρος ενός χαρτοφυλακίου χρηματοοικονομικών μέσων που έχουν 

κοινή διαχείριση με τεκμηριωμένη ένδειξη πραγματικού πρόσφατου σχεδίου βραχυπρόθεσμης 

αποκόμισης κερδών, συμπεριλαμβάνεται σε αυτού του είδους το χαρτοφυλάκιο κατά την αρχική 

αναγνώριση. γ) Η ισχύουσα οδηγία για τον προσδιορισμό και την τεκμηρίωση αντισταθμίσεων δηλώνει 

ότι ένα μέσο αντιστάθμισης πρέπει να εμπλέκει μέρος που δεν ανήκει στην αναφέρουσα οικονομική 

οντότητα  και αναφέρει έναν τομέα ως παράδειγμα μιας οικονομικής οντότητας. Αυτό σημαίνει ότι για 

να εφαρμοστεί η λογιστική αντιστάθμισης σε επίπεδο τομέα, οι απαιτήσεις για τη λογιστική 

αντιστάθμισης πρέπει να πληρούνται συγχρόνως από τον τομέα που το εφαρμόζει. Η τροποποίηση 

αφαιρεί αυτήν την απαίτηση έτσι ώστε το ΔΛΠ 39 να συμβαδίζει με το ΔΠΧΑ 8 «Τομείς  

δραστηριοτήτων» το οποίο απαιτεί η γνωστοποίηση για τομείς να βασίζεται σε πληροφορίες που 

παρουσιάζονται στο Διοικητικό Συμβούλιο της οικονομικής οντότητας. δ) Όταν αποτιμάται εκ νέου η 

λογιστική αξία ενός χρεωστικού τίτλου κατά τη διακοπή της  λογιστικής αντιστάθμισης εύλογης αξίας, η 

τροποποίηση διευκρινίζει ότι πρέπει να χρησιμοποιείται ένα αναθεωρημένο πραγματικό επιτόκιο 

(υπολογισμένο την ημέρα της διακοπής της λογιστικής αντιστάθμισης εύλογης αξίας).  
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ΔΛΠ 40 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε ακίνητα» (και επακόλουθες τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 

16 «Ενσώματες Ακινητοποιήσεις») 

 

Η τροποποίηση ορίζει ότι τα ακίνητα που είναι υπό κατασκευή ή αξιοποίηση για μελλοντική χρήση ως 

επενδυτικά ακίνητα εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 40. Επομένως,  όπου εφαρμόζεται η 

μέθοδος της εύλογης αξίας τα ακίνητα αυτά αποτιμούνται στην εύλογη αξία. Όμως, σε περιπτώσεις που 

η εύλογη αξία ενός επενδυτικού ακινήτου υπό κατασκευή δεν μπορεί να αποτιμηθεί με αξιοπιστία, το 

ακίνητο αποτιμάται στο κόστος μέχρι την ενωρίτερη μεταξύ της ημερομηνίας ολοκλήρωσης της 

κατασκευής και της ημερομηνίας στην οποία η εύλογη αξία καθίσταται δυνατό να αποτιμηθεί με 

αξιοπιστία. Ο Όμιλος  δεν κατέχει επενδύσεις σε ακίνητα, η τροποποίηση δεν θα επηρεάσει τις 

δραστηριότητές τους. 

 

ΔΛΠ 41 (Τροποποίηση) «Γεωργία» 

Η τροποποίηση απαιτεί την χρήση ενός προεξοφλητικού επιτοκίου της αγοράς όπου οι υπολογισμοί 

εύλογης αξίας βασίζονται σε προεξοφλημένες ταμειακές ροές και την κατάργηση της απαγόρευσης να 

λαμβάνονται υπόψη οι βιολογικοί μετασχηματισμοί κατά τον υπολογισμό της εύλογης αξίας. Επειδή  ο 

Όμιλος δεν έχει αναλάβει καμία γεωργική δραστηριότητα, η τροποποίηση δεν θα έχει επίδραση στις 

δραστηριότητές τους. 

 

ΔΠΧΑ 5 (Τροποποίηση) «Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται προς 

Πώληση και Διακοπείσες Δραστηριότητες» (και επακόλουθες τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 1 

«Πρώτη Υιοθέτηση των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης»)  

Ισχύουν για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2009. 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι όλα τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις μιας θυγατρικής 

ταξινομούνται ως κατεχόμενα προς πώληση εάν ένα πρόγραμμα πώλησης για μερική διάθεση 

καταλήγει σε απώλεια του ελέγχου της και θα πρέπει να γίνουν σχετικές γνωστοποιήσεις για αυτή τη 

θυγατρική εφόσον πληρείται ο ορισμός  για μια διακοπείσα δραστηριότητα. Η επακόλουθη τροποποίηση 

στο ΔΠΧΑ 1 ορίζει ότι αυτές οι τροποποιήσεις θα εφαρμόζονται μελλοντικά από την ημερομηνία 

μετάβασης σε ΔΠΧΑ.  

 
 

3.  Σημαντικές λογιστικές αρχές  

Βάση ενοποίησης 

Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις της ΙΝΤΡΑΛΟΤ 

Α.Ε. και των θυγατρικών της την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Οι οικονομικές καταστάσεις των 

θυγατρικών καταρτίζονται για το ίδιο έτος αναφοράς όπως της μητρικής εταιρίας, εφαρμόζοντας τις 

ίδιες λογιστικές αρχές.  

Έγιναν αναπροσαρμογές για την εναρμόνιση τυχόν διαφορετικών λογιστικών αρχών όπου υπήρχαν.  

Όλα τα ενδοεταιρικά υπόλοιπα και συναλλαγές, περιλαμβανομένων και μη πραγματοποιηθέντων 

κερδών, που προκύπτουν από τις ενδοεταιρικές συναλλαγές, έχουν πλήρως απαλειφθεί. Μη 
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πραγματοποιηθείσες ζημίες απαλείφονται εκτός και αν οι σχετικές δαπάνες δεν μπορούν να 

ανακτηθούν. Οι θυγατρικές ενοποιήθηκαν από την ημερομηνία όπου ο έλεγχος περιήλθε στον Όμιλο, 

και έπαυσαν να ενοποιούνται από την ημερομηνία που ο Όμιλος έπαψε να έχει τον έλεγχο. Όπου ο 

Όμιλος χάνει τον έλεγχο μίας θυγατρικής, οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν 

τα αποτελέσματα για το μέρος της χρήσης κατά τη διάρκεια της οποίας ο Όμιλος είχε τον έλεγχο. 

 

Μετατροπή ξένου νομίσματος  

Το λειτουργικό νόμισμα και το νόμισμα παρουσίασης της ΙΝΤΡΑΛΟΤ και των θυγατρικών της που 

είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα είναι το ευρώ (€). Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα αρχικά 

καταχωρούνται σε ευρώ με βάση την ισοτιμία του λειτουργικού νομίσματος που ισχύει την 

ημερομηνία της συναλλαγής. Χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού 

εκπεφρασμένα σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με την ισοτιμία που ισχύει 

κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Όλες οι προκύπτουσες διαφορές μεταφέρονται στην 

ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, εκτός από αυτές που προκύπτουν από 

χρηματοδοτήσεις εκπεφρασμένες σε ξένο νόμισμα που παρέχουν αντιστάθμιση σε συμμετοχή σε 

αλλοδαπή οντότητα. Αυτές μεταφέρονται απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια έως την ημερομηνία πώλησης 

της συμμετοχής, οπότε και θα αναγνωρισθούν στα ενοποιημένα αποτελέσματα χρήσης. Οι 

φορολογικές επιπτώσεις επί των συναλλαγματικών διαφορών αυτών των χρηματοδοτήσεων 

απεικονίζονται και αυτές στα Ίδια Κεφάλαια. Μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

αποτιμημένα σε ιστορικό κόστος και εκπεφρασμένα σε ξένο νόμισμα, μετατρέπονται 

χρησιμοποιώντας την ισοτιμία των ξένων νομισμάτων που ίσχυαν την ημερομηνία της αρχικής τους 

καταχώρησης. Μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμημένα σε εύλογες αξίες και 

εκπεφρασμένα σε ξένο νόμισμα, μετατρέπονται χρησιμοποιώντας την ισοτιμία των ξένων νομισμάτων 

που ίσχυαν την ημερομηνία αποτίμησής τους σε εύλογες αξίες.   

 

Το λειτουργικό νόμισμα των θυγατρικών εξωτερικού είναι το νόμισμα της χώρας στην οποία η κάθε 

θυγατρική είναι εγκατεστημένη και δραστηριοποιείται. Κατά την ημερομηνία ισολογισμού, το 

ενεργητικό και παθητικό αυτών των θυγατρικών του εξωτερικού μετατρέπονται στο νόμισμα 

παρουσίασης της ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. με την συναλλαγματική ισοτιμία που ισχύει την ημερομηνία αυτή, 

και οι καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσης μετατρέπονται με τον μέσο σταθμικό όρο των 

συναλλαγματικών ισοτιμιών κατά τη διάρκεια της χρήσης. Οι προκύπτουσες συναλλαγματικές 

διαφορές μεταφέρονται απευθείας σε ιδιαίτερο κονδύλι στα Ίδια Κεφάλαια. Κατά την πώληση μίας 

θυγατρικής εξωτερικού το σωρευμένο αναβαλλόμενο ποσό που καταχωρήθηκε στα Ίδια Κεφάλαια 

για την συγκεκριμένη οντότητα, θα μεταφερθεί στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης.  

 

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:  
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Κτίρια (ιδιόκτητα) 20 έως 30 έτη 

Εγκαταστάσεις κτιρίων σε ακίνητα τρίτων στη διάρκεια της συμβάσεως μισθώσεως και 

όχι λιγότερο από 5% ετησίως 

Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 5 έως 15 έτη 

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 20% έως 30% ετησίως 

Ίδια μεταφορικά μέσα- επιβατηγά 7 έτη ή 15% ετησίως 

Ίδια μεταφορικά μέσα- φορτηγά κλπ 5 έτη ή 20% ετησίως 

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 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.  

Στην περίπτωση εκμίσθωσης με λειτουργική μίσθωση εξοπλισμού και λογισμικού τα πάγια αυτά 

απεικονίζονται στον ισολογισμό του Ομίλου στο κόστος κτήσης τους και αποσβένονται ισόποσα στη 

μικρότερη περίοδο μεταξύ της ωφέλιμης ζωής και της διάρκειας των σχετικών συμβάσεων. Σε 

περιπτώσεις όπου ανανεώνονται οι σχετικές συμβάσεις η υπολειπόμενη αξία των παγίων αποσβένεται 

στη διάρκεια της ανανεωμένης σύμβασης.  

 

Κόστος δανεισμού 

Το κόστος δανεισμού αναγνωρίζεται ως δαπάνη όταν δημιουργείται. 

 

Υπεραξία 

Η υπεραξία κατά την εξαγορά επιχείρησης αποτιμάται αρχικά στο κόστος το οποίο συνιστάται στο 

υπερβάλλον μεταξύ του κόστους της εξαγοράς και της συμμετοχής του αγοραστή στην καθαρή 

εύλογη αξία των αναγνωρίσιμων άυλων  περιουσιακών στοιχείων, του ενεργητικού και του 

παθητικού και των ενδεχόμενων υποχρεώσεων του εξαγοραζόμενου. Τυχόν υπεραξία που προκύπτει 

κατά την απόκτηση μίας αλλοδαπής θυγατρικής και όλες οι αναπροσαρμογές λόγω των ευλόγων 

αξιών στα κονδύλια των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού που προκύπτουν κατά την απόκτηση, 
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θεωρούνται ως ενεργητικό και παθητικό της αλλοδαπής θυγατρικής και αποτιμώνται 

χρησιμοποιώντας την ισοτιμία συναλλάγματος που ισχύει κατά την ημερομηνία ισολογισμού. 

Ο Όμιλος έχει κάνει χρήση της εξαίρεσης που παρέχει το ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη Εφαρμογή των ΔΠΧΑ» 

αναφορικά με τις συνενώσεις επιχειρήσεων που έγιναν πριν την ημερομηνία μετάβασης (1η 

Ιανουαρίου 2004). Για αυτές τις συνενώσεις δεν εφαρμόζει αναδρομικά το ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις 

Επιχειρήσεων», αλλά αποδέχεται τον τρόπο λογιστικοποίησης της συνένωσης που ακολουθήθηκε με 

βάση τα ΕΛΠ. Στις περιπτώσεις αυτές ο Όμιλος είχε με βάση τα ΕΛΠ παρουσιάσει τις υπεραξίες από 

συνενώσεις επιχειρήσεων αφαιρετικά των Ιδίων Κεφαλαίων και συνεπώς οι υπεραξίες αυτές δεν 

εμφανίζονται στον Ισολογισμό Μετάβασης στα ΔΠΧΑ και στις μελλοντικές οικονομικές καταστάσεις με 

βάση ΔΠΧΑ (σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 1). Οποιεσδήποτε προσαρμογές στα περιουσιακά στοιχεία και 

υποχρεώσεις των θυγατρικών αυτών κατά την ημερομηνία μετάβασης στα ΔΠΧΑ (1η Ιανουαρίου 

2004) για σκοπούς ΔΠΧΑ, επηρεάζουν τα κέρδη εις νέο.  

Ο Όμιλος βασιζόμενος στα προβλεπόμενα από τα ΕΛΠ, δεν είχε ενοποιήσει ορισμένες θυγατρικές που 

είχαν αποκτηθεί από συνενώσεις επιχειρήσεων πριν την ημερομηνία μετάβασης. Κατά την πρώτη 

εφαρμογή των ΔΠΧΑ και σύμφωνα με τις εξαιρέσεις του ΔΠΧΑ 1, ο Όμιλος προσάρμοσε τις 

οικονομικές καταστάσεις των θυγατρικών αυτών βάσει ΔΠΧΑ και υπολόγισε την «τεκμαρτή αξία» της 

υπεραξίας ως τη διαφορά, κατά την ημερομηνία μετάβασης, μεταξύ της αναλογίας της μητρικής στην 

αναπροσαρμοσμένη καθαρή θέση της θυγατρικής και του κόστους συμμετοχής στα βιβλία της 

μητρικής. Η προκύπτουσα υπεραξία στην τεκμαρτή της αξία καταχωρείται στον Ισολογισμό 

Μετάβασης και ελέγχεται για τυχόν απομείωση. 

Μετά την αρχική αναγνώριση, η υπεραξία αποτιμάται στο κόστος μείον τυχόν σωρευμένες ζημίες 

απομείωσης. Σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» η υπεραξία δεν αποσβένεται. Η 

υπεραξία επανεξετάζεται για απομείωση κάθε χρόνο ή συχνότερα αν προκύψουν γεγονότα ή αλλαγές 

σε συνθήκες που δείχνουν ότι η λογιστική αξία μπορεί να έχει μειωθεί.  

Η απομείωση καθορίζεται με την εκτίμηση της ανακτήσιμης αξίας της μονάδας δημιουργίας 

ταμειακών ροών, με την οποία σχετίζεται η υπεραξία. Όταν η ανακτήσιμη αξία της μονάδας 

δημιουργίας ταμειακών ροών είναι μικρότερη από τη λογιστική της αξία, αναγνωρίζεται ζημία 

απομείωσης. Όταν η υπεραξία αποτελεί συστατικό μέρος μιας μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών, 

και μέρος της δραστηριότητας αυτής πωλείται, η υπεραξία που σχετίζεται με την πωλούμενη 

δραστηριότητα περιλαμβάνεται στο λογιστικό ποσό της δραστηριότητας για τον υπολογισμό του 

κέρδους ή ζημίας κατά την πώληση της δραστηριότητας.  Η υπεραξία που πωλείται σε αυτήν την 

περίπτωση εκτιμάται με βάση τις σχετικές αξίες της πωληθείσας δραστηριότητας και την αναλογία της 

μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών που παρέμεινε. 

  

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν μεμονωμένα κεφαλαιοποιούνται στο κόστος, ενώ 

αυτά που αποκτήθηκαν μέσω συνενώσεων επιχειρήσεων κεφαλαιοποιούνται σε εύλογες αξίες κατά 

την ημερομηνία της εξαγοράς. Μετά την αρχική αναγνώριση τα άυλα περιουσιακά στοιχεία 

αποτιμώνται στο κόστος μείον σωρευμένες αποσβέσεις. Οι ωφέλιμες ζωές αυτών των άυλων 

περιουσιακών στοιχείων εκτιμάται αν είναι ορισμένες ή αόριστες. Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία με 

ορισμένη ωφέλιμη ζωή αποσβένονται ως ακολούθως: 
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• Πλατφόρμες Λογισμικού 

• Λειτουργικό Λογισμικό Κεντρικού 

Συστήματος 

• Δικτυακό Λογισμικό Κεντρικού 

Συστήματος 

• Άδειες 

• Δικαιώματα 

στη μέγιστη διάρκεια των συμβάσεων. 

•   Λοιπό Λογισμικό 3 έως 5 έτη 

 

Οι αποσβέσεις των άυλων περιουσιακών στοιχείων με ορισμένη ωφέλιμη ζωή, καταχωρούνται σαν 

δαπάνες στην κατάσταση αποτελεσμάτων μερισμένες στα κέντρα κόστους που αντιστοιχούν. 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία, πλην των εξόδων ανάπτυξης, που δημιουργούνται ενδογενώς στην 

επιχείρηση, δεν κεφαλαιοποιούνται και οι δαπάνες περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα της χρήσης 

μέσα στην οποία δημιουργήθηκαν.  

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αξιολογούνται κάθε χρόνο για απομείωση είτε μεμονωμένα είτε σε 

επίπεδο μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών.  Οι ωφέλιμες ζωές επίσης αξιολογούνται σε ετήσια 

βάση και οι τυχόν διορθώσεις δεν έχουν αναδρομική εφαρμογή.  

 

Δαπάνες Έρευνας και Ανάπτυξης 

 

Οι δαπάνες έρευνας εξοδοποιούνται όταν δημιουργούνται. Οι δαπάνες ανάπτυξης που 

δημιουργούνται κεφαλαιοποιούνται ανά έργο εάν η μελλοντική ανακτησιμότητά τους θεωρηθεί 

διασφαλισμένη. Μετά την αρχική αναγνώριση των δαπανών ανάπτυξης, εφαρμόζεται το μοντέλο 

κόστους που απαιτεί το περιουσιακό στοιχείο να αποτιμάται στο κόστος μείον όποια σωρευμένη 

απόσβεση και σωρευμένες ζημίες απομείωσης. Κάθε δαπάνη που κεφαλαιοποιείται αποσβένεται μέσα 

στην περίοδο των αναμενόμενων μελλοντικών πωλήσεων του σχετικού έργου.  

Η λογιστική αξία των δαπανών ανάπτυξης αξιολογείται για τυχόν απομείωση κάθε χρόνο που το 

περιουσιακό στοιχείο δεν χρησιμοποιείται, ή συχνότερα όταν προκύψει ένδειξη  απομείωσης κατά την 

διάρκεια της χρήσης που να καταδεικνύει ότι η μεταφερόμενη αξία υπάρχει περίπτωση να μην 

ανακτηθεί.  

 

Συμμετοχές σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρίες και κοινοπραξίες 

Οι συμμετοχές σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρίες και σε κοινοπραξίες αποτιμώνται στις απλές και 

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις στο κόστος κτήσης τους μείον τυχών ζημίες απομείωσης.  

 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία 

Όλες οι επενδύσεις αποτιμώνται αρχικά στο κόστος, το οποίο είναι η εύλογη αξία του ανταλλάγματος 

που δόθηκε, περιλαμβανομένων και των δαπανών απόκτησης των επενδύσεων. 
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Μετά την αρχική αναγνώριση, οι επενδύσεις (εκτός των επενδύσεων σε θυγατρικές, συγγενείς και 

κοινοπραξίες) οι οποίες ταξινομούνται ως «αποτιμώμενες σε εύλογες αξίες μέσω αποτελεσμάτων», ή 

ως «διαθέσιμες προς πώληση» αποτιμώνται στην εύλογη αξία. Τα κέρδη ή ζημίες επενδύσεων που 

είναι  «αποτιμώμενες σε εύλογες αξίες μέσω αποτελεσμάτων» αναγνωρίζονται στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων χρήσης. Τα κέρδη ή οι ζημίες από την αποτίμηση των «διαθεσίμων προς πώληση 

επενδύσεων» αναγνωρίζονται σε ιδιαίτερο κονδύλι των Ιδίων Κεφαλαίων μέχρι την με κάθε τρόπο 

διάθεση της επένδυσης, ή έως ότου θεωρηθεί ότι η επένδυση έχει υποστεί απομείωση και τότε κάθε 

σωρευμένο κέρδος ή ζημία που έχουν περιληφθεί στα Ίδια Κεφάλαια, μεταφέρονται στην  κατάσταση 

αποτελεσμάτων. 

 

Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία, εκτός παραγώγων, με σταθερές ή καθορισμένες πληρωμές και 

καθορισμένη λήξη ταξινομούνται ως «κατεχόμενα έως την λήξη», όταν ο Όμιλος έχει και την 

πρόθεση και τη δυνατότητα να τα κρατήσει ως τότε. Οι επενδύσεις που προτίθενται να κρατηθούν 

για ακαθόριστη περίοδο δεν συμπεριλαμβάνονται σε αυτήν την κατηγορία. Τα «κατεχόμενα έως την 

λήξη» χρηματοοικονομικά στοιχεία, όπως ομόλογα, αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος 

χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Το αναπόσβεστο κόστος υπολογίζεται, 

λαμβάνοντας υπόψη τυχόν υπέρ το άρτιο ή έκπτωση κατά την αγορά, σε όλη την περίοδο μέχρι τη 

λήξη. Για τις επενδύσεις που αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος, τα κέρδη και οι ζημίες 

καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων όταν οι επενδύσεις αυτές διαγράφονται ή 

απομειούνται, καθώς και μέσω των αποσβέσεων. 

  

Για επενδύσεις που εμπορεύονται σε οργανωμένες χρηματιστηριακές αγορές, η εύλογη αξία 

καθορίζεται με αναφορά στη χρηματιστηριακή τιμή κλεισίματος κατά την ημερομηνία του 

ισολογισμού. Για επενδύσεις για τις οποίες δεν υπάρχει αντίστοιχη τιμή αγοράς, η εύλογη αξία 

καθορίζεται με αναφορά στην τρέχουσα αξία αγοράς ενός άλλου μέσου το οποίο είναι ουσιαστικά το 

ίδιο, ή εκτιμάται βασιζόμενο στις αναμενόμενες ταμειακές ροές των καθαρών περιουσιακών στοιχείων 

που αποτελούν τη βάση της επένδυσης ή στην αξία κτήσεως. 

 
Αποθέματα  

Τα αποθέματα αποτιμώνται στο χαμηλότερο μεταξύ κόστους και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Το 

κόστος προσδιορίζεται με τη μέθοδο FIFO. Καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία θεωρείται η εκτιμώμενη τιμή 

πώλησης κατά την κανονική λειτουργία του Ομίλου μείον τα εκτιμώμενα έξοδα διάθεσης.  

 

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις  

Οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις πελατών αναγνωρίζονται και αποτιμώνται στο ποσό που 

τιμολογήθηκε μείον τυχόν προβλέψεις επισφάλειας.  

Ο Όμιλος 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 
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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 ∆ΛΠ 39 «Χρηματοοικονομικά προϊόντα: καταχώρηση και 

αποτίμηση». 

 

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. 

 

Για την κατάσταση ταμειακών ροών, ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν όσα ορίζονται 

παραπάνω, χωρίς την αφαίρεση των τραπεζικών υπεραναλήψεων. 

 

Έντοκα δάνεια και πιστώσεις 

Όλα τα δάνεια και οι πιστώσεις αρχικά αναγνωρίζονται στο κόστος, το οποίο είναι η εύλογη αξία του 

λαμβανόμενου τιμήματος αφού αφαιρεθούν τα έξοδα έκδοσης σχετικά με την πίστωση ή το δάνειο. 

Μετά την αρχική αναγνώριση, τα δάνεια και πιστώσεις αποτιμώνται μεταγενέστερα στο αναπόσβεστο 

κόστος με την χρήση της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. Το αναπόσβεστο κόστος εκτιμάται 

λαμβάνοντας υπόψη κάθε κόστος έκδοσης, και όποια έκπτωση ή ποσό υπέρ το άρτιο κατά τον 

διακανονισμό. 

Τα κέρδη και οι ζημίες αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων όταν οι υποχρεώσεις 

διαγράφονται ή απομειώνονται, καθώς επίσης και μέσω της διαδικασίας απόσβεσης. 

 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 

Όλες οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις καταχωρούνται αρχικά στο κόστος. Μετά την αρχική 

καταχώρηση, οι υποχρεώσεις που είναι εκφρασμένες σε ξένο νόμισμα αποτιμώνται βάσει της τιμής 

κλεισίματος της εκάστοτε ημερομηνίας ισολογισμού. Τυχών έξοδα τόκων αναγνωρίζονται επί τη βάση 

του δεδουλευμένου. 

 

Προβλέψεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν ο Όμιλος έχει μία παρούσα υποχρέωση (νομική ή τεκμαιρόμενη) 

ως αποτέλεσμα ενός προγενέστερου 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 ο Όμιλος 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 
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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 μιας εκροής πόρων που περιλαμβάνουν οικονομικά οφέλη 

είναι ελάχιστη. Ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά 

γνωστοποιούνται όταν μια εισροή οικονομικών ωφελειών είναι πιθανή.  

Σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού ( & ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων ) διενεργείται πρόβλεψη 

βάσει της καλύτερης δυνατής εκτίμησης  για πιθανές υπερβάσεις του κόστους ( κέρδη των νικητών) 

παιχνιδιών στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης, όπως αυτό προβλέπεται  στις συμβάσεις της 

εταιρίας με τους πελάτες .Το ποσά που προκύπτουν από τον υπολογισμό αυτόν καταχωρούνται ως 

έξοδο της εταιρίας.  

 

Μισθώσεις  

 

Εταιρεία Ομίλου ως μισθωτής: 

Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις που μεταφέρουν στον Όμιλο 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. 

 

Εταιρεία Ομίλου ως εκμισθωτής: 

Στην περίπτωση εκμίσθωσης με λειτουργική μίσθωση εξοπλισμού και λογισμικών τα πάγια αυτά 

περιλαμβάνονται στα ενσώματα πάγια στοιχεία της Εταιρίας και απεικονίζονται χωριστά στη σχετική 

σημείωση των οικονομικών καταστάσεων. Τα έσοδα των ενοικίων αναγνωρίζονται με τη σταθερή 

μέθοδο κατά τη διάρκεια της περιόδου μίσθωσης.  Η παρούσα αξία της μελλοντικής ελάχιστης 

είσπραξης μισθωμάτων βάσει των μη ακυρωτέων μισθώσεων παρατίθεται στην σημείωση 28 (γ).  
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Όταν πάγια εκμισθώνονται με χρηματοδοτική μίσθωση, η παρούσα αξία των μισθωμάτων 

καταχωρείται ως απαίτηση. Η διαφορά μεταξύ του μικτού ποσού της απαίτησης και της παρούσας 

αξίας της απαίτησης καταχωρείται ως αναβαλλόμενο χρηματοοικονομικό έσοδο. Το έσοδο από την 

εκμίσθωση αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα χρήσης κατά τη διάρκεια της μίσθωσης 

χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της καθαρής επένδυσης, η οποία αντιπροσωπεύει μια σταθερή περιοδική 

απόδοση. 

 

Ίδιες Μετοχές  

Οι ίδιες μετοχές αντιπροσωπεύουν μετοχές της μητρικής οι οποίες αποκτήθηκαν και κατέχονται από τον 

Όμιλο. Οι ίδιες μετοχές εμφανίζονται στο κόστος κτήσεως, σαν ένα ξεχωριστό στοιχείο των ιδίων 

κεφαλαίων. Κατά την αγορά, πώληση, έκδοση ή ακύρωση των ιδίων μετοχών δεν αναγνωρίζεται 

κέρδος ή ζημία στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Το τίμημα πώλησης ή αγοράς και τα σχετικά κέρδη ή 

ζημίες από την εκκαθάριση αναγνωρίζονται απευθείας στην καθαρή θέση. 

 

Πληρωμές βασισμένες σε μετοχές 

Το ΔΠΧΑ 2 «Πληρωμές βασισμένες σε μετοχές» απαιτεί μία δαπάνη να αναγνωρίζεται όταν ο Όμιλος 

αποκτά αγαθά και υπηρεσίες με αντάλλαγμα μετοχές ή δικαιώματα προαίρεσης μετοχών (stock 

options)  ή με αντάλλαγμα άλλων περιουσιακών στοιχείων που ισοδυναμούν σε αξία με ένα 

δεδομένο αριθμό μετοχών ή δικαιωμάτων επί μετοχών. Η κύρια επίπτωση του ΔΠΧΑ 2 αποτελεί τη 

λογιστικοποίηση σαν δαπάνη των δικαιωμάτων προαίρεσης μετοχών και άλλων κινήτρων βασισμένων 

σε μετοχές της εταιρίας, τα οποία δίνονται σε εργαζομένους και διευθυντές, με την υιοθέτηση ενός 

μοντέλου αποτίμησης των δικαιωμάτων προαίρεσης (stock options). Λεπτομέρειες των σχετικών 

προγραμμάτων της Εταιρίας για παροχές που βασίζονται σε μετοχές  παρέχονται στη σημείωση 23.  

Το ΔΠΧΑ 2 εφαρμόζεται υποχρεωτικά για τις λογιστικές περιόδους που ξεκινούν από και μετά την 1η 

Ιανουαρίου 2005. Ο Όμιλος επωφελήθηκε από τις εξαιρέσεις του ΔΠΧΑ 1 και τις μεταβατικές 

διατάξεις του ΔΠΧΑ 2 σχετικά με τις παροχές που διακανονίζονται με την παράδοση μετοχών, τα 

οποία απαιτούν εφαρμογή του ΔΠΧΑ 2 μόνο για αυτές που δόθηκαν μετά την 7η Νοεμβρίου του 2002 

και δεν κατοχυρώθηκαν πριν την 1η Ιανουαρίου 2005. Όλα τα δικαιώματα προαίρεσης μετοχών του 

Ομίλου είχαν κατοχυρωθεί πριν την 1η Ιανουαρίου 2005 και συνεπώς δεν εφαρμόστηκε το ΔΠΧΑ 2 

αναφορικά με την αποτίμηση τέτοιων παροχών στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις. Σχετικές 

γνωστοποιήσεις όπως απαιτούνται από το ΔΠΧΑ 2 για τα προγράμματα αυτά παρέχονται στη 

σημείωση 23. Για προγράμματα που ξεκινούν μετά την 1η Ιανουαρίου 2005 εφαρμόζεται το ΔΠΧΑ 2. 

 

Αποζημιώσεις προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης 

Οι υποχρεώσεις για αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης υπολογίζονται στη προεξοφλημένη αξία των 

μελλοντικών παροχών που έχουν σωρευθεί κατά τη λήξη του έτους, με βάση την αναγνώριση 

δικαιώματος παροχών των εργαζομένων κατά τη διάρκεια της αναμενόμενης εργασιακής ζωής. Οι 

ανωτέρω υποχρεώσεις υπολογίζονται με βάση οικονομικές και αναλογιστικές παραδοχές και 

καθορίζονται χρησιμοποιώντας την αναλογιστική μέθοδο αποτίμησης των εκτιμώμενων μονάδων  

υποχρέωσης (Projected Unit Method). Τα καθαρά κόστη συνταξιοδότησης της περιόδου 

συμπεριλαμβάνονται στο κόστος μισθοδοσίας στην επισυναπτόμενη κατάσταση αποτελεσμάτων και 
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αποτελούνται από τη παρούσα αξία των παροχών που έγιναν δεδουλευμένες κατά τη διάρκεια του 

έτους, τους τόκους επί της υποχρέωσης παροχών, το κόστος προγενέστερης υπηρεσίας, τα 

αναλογιστικά κέρδη ή ζημίες και όποια άλλα πρόσθετα συνταξιοδοτικά κόστη. Τα κόστη προγενέστερης 

υπηρεσίας αναγνωρίζονται σε σταθερή βάση πάνω στην μέση περίοδο έως ότου τα οφέλη του 

προγράμματος κατοχυρωθούν. Τα μη αναγνωρισμένα αναλογιστικά κέρδη και ζημίες, αναγνωρίζονται 

πάνω στην μέση υπολειπόμενη διάρκεια περιόδου παροχής υπηρεσιών των ενεργών υπαλλήλων και 

συμπεριλαμβάνονται σαν μέρος του καθαρού κόστους συνταξιοδότησης κάθε έτους εάν κατά την 

έναρξη της περιόδου υπερβαίνουν το 10% της μελλοντικής εκτιμώμενης υποχρέωσης για παροχές. Οι 

υποχρεώσεις για παροχές συνταξιοδότησης δεν χρηματοδοτούνται.  

 

Κρατικά Ασφαλιστικά Προγράμματα  

Το προσωπικό της Εταιρίας καλύπτεται κυρίως από τον κύριο Κρατικό Ασφαλιστικό Φορέα που αφορά 

στον ιδιωτικό τομέα (ΙΚΑ) που χορηγεί συνταξιοδοτικές και ιατροφαρμακευτικές παροχές.  

 Κάθε εργαζόμενος είναι υποχρεωμένος να συνεισφέρει μέρος του μηνιαίου μισθού του στο ταμείο, 

ενώ τμήμα της συνολικής εισφοράς καλύπτεται από την Εταιρία. Κατά την συνταξιοδότηση το 

συνταξιοδοτικό ταμείο είναι υπεύθυνο για την καταβολή των συνταξιοδοτικών παροχών στους 

εργαζομένους. Κατά συνέπεια η Εταιρία δεν έχει καμία νομική ή τεκμαρτή  υποχρέωση για την 

πληρωμή μελλοντικών παροχών με βάση αυτό το πρόγραμμα. 

 

Αναγνώριση Εσόδου 

Τα έσοδα  αναγνωρίζονται στην περίοδο που πραγματοποιούνται και τα σχετικά ποσά μπορούν να 

μετρηθούν αξιόπιστα. Τα παρακάτω συγκεκριμένα κριτήρια αναγνώρισης θα πρέπει επίσης να 

ικανοποιούνται κατά την αναγνώριση του εσόδου: 

 
 
Εξοπλισμός και λογισμικά: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι προμήθειες εξοπλισμού, 

λογισμικού και τεχνικών υπηρεσιών (τερματικές μηχανές, κεντρικά υπολογιστικά συστήματα, λογισμικό 

τυχερών παιχνιδιών, συστήματα επικοινωνιών, υπηρεσίες εγκατάστασης κ.λ.π.) προς οργανισμούς 

τυχερών παιχνιδιών ώστε να λειτουργούν τα τυχερά τους παιχνίδια on-line. Η αναγνώριση εσόδων 

πραγματοποιείται είτε με απευθείας πώληση του εξοπλισμού ή λογισμικών είτε ώς λειτουργική μίσθωση 

για μια προσυμφωνημένη χρονική διάρκεια όπως προκύπτει από τη σύμβαση με τον πελάτη. 

Στην πρώτη περίπτωση το έσοδο από πωλήσεις εξοπλισμού λογισμικών (σε καθορισμένη αξία) 

αναγνωρίζεται όταν μεταφέρονται στον αγοραστή οι σημαντικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που 

απορρέουν από την ιδιοκτησία των αγαθών. 

Στην δεύτερη περίπτωση αποτελεί έσοδο από λειτουργική μίσθωση, προσδιορίζεται βάσει ποσοστών 

επί του συνολικού τιμήματος που εισπράττει ο Οργανισμός Τυχερών Παιχνιδιών από τον παίκτη-

πελάτη.  Η αναγνώριση του εσόδου πραγματοποιείται τη στιγμή που ο παίκτης-πελάτης καταβάλλει  

το ανάλογο τίμημα προκειμένου να συμμετάσχει σε κάποιο τυχερό παιχνίδι. 

 

Διαχείριση τυχερών παιχνιδιών: Ο Όμιλος αναλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης 

αξίας, όπως τον σχεδιασμό, την οργάνωση ή/και διαχείριση τυχερών παιχνιδιών, τη διαφήμιση και 
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προώθηση πωλήσεων, τη δημιουργία δικτύων πώλησης, τη διαχείριση ρίσκου (σε παιχνίδια 

προκαθορισμένης απόδοσης), κ.λ.π., προς Οργανισμούς διεθνώς. Τα έσοδα του Ομίλου αποτελούν 

συνήθως ποσοστό επί του κύκλου εργασιών των τυχερών παιχνιδιών που αφορούν οι εν λόγω 

υπηρεσίες, το ύψος του οποίου καθορίζεται συμβατικά με βάση το μέγεθος της αγοράς, το είδος των 

προσφερομένων υπηρεσιών, τη διάρκεια παροχής των υπηρεσιών αλλά και άλλων παραμέτρων.  Η 

αναγνώριση εσόδων πραγματοποιείται τη στιγμή που ο παίκτης-πελάτης καταβάλλει το ανάλογο τίμημα 

προκειμένου να συμμετάσχει σε κάποιο τυχερό παιχνίδι και αποτιμάται ως ποσοστό επί του συνολικού 

τιμήματος που εισπράττει ο Οργανισμός τυχερών παιχνιδιών από τον παίκτη-πελάτη.    

 

Λειτουργία τυχερών παιχνιδιών: Στην κατηγορία αυτή ο Όμιλος INTRALOT είναι κάτοχος της άδειας 

πλήρους λειτουργίας τυχερών παιχνιδιών σε μία χώρα. Στην περίπτωση της λειτουργίας τυχερών 

παιχνιδιών η Εταιρία αναλαμβάνει συνολικά την οργάνωση των προσφερόμενων τυχερών παιχνιδιών 

(εγκατάσταση ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων, διαφήμιση και προώθηση πωλήσεων, τη 

δημιουργία δικτύων πώλησης, την είσπραξη του τιμήματος συμμετοχής των παικτών, την πληρωμή 

των κερδών, κ.λ.π.) Η αναγνώριση εσόδων σε αυτή τη κατηγορία πραγματοποιείται τη στιγμή που ο 

παίκτης-πελάτης καταβάλει το ανάλογο τίμημα προκειμένου να συμμετάσχει σε κάποιο τυχερό παιχνίδι 

και αποτιμάται ως το συνολικό τίμημα που εισπράττεται από τον παίκτη-πελάτη.   

 

Φόρος εισοδήματος 

Ο τρέχων και αναβαλλόμενος φόρος υπολογίζονται βάσει των οικονομικών καταστάσεων κάθε μιας εκ 

των εταιριών που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τους 

φορολογικούς νόμους που ισχύουν στην Ελλάδα ή άλλα φορολογικά πλαίσια εντός των οποίων 

λειτουργούν οι θυγατρικές εξωτερικού. Ο φόρος εισοδήματος υπολογίζεται βάσει των  κερδών της κάθε 

εταιρίας όπως αναμορφώνονται στις φορολογικές της δηλώσεις, πρόσθετους φόρους εισοδήματος που 

προκύπτουν από τους φορολογικούς ελέγχους των φορολογικών αρχών και από αναβαλλόμενους 

φόρους εισοδήματος βάσει των θεσμοθετημένων φορολογικών συντελεστών. 

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος υπολογίζεται, με τη χρήση της μεθόδου της υποχρέωσης για 

όλες τις προσωρινές διαφορές κατά την ημερομηνία του ισολογισμού  ανάμεσα στη φορολογική βάση 

και τη λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. 

Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση αναγνωρίζεται για όλες τις προσωρινές φορολογητέες 

διαφορές εκτός: 

• Αν η υποχρέωση του αναβαλλόμενου φόρου εισοδήματος προκύπτει από την απομείωση 

υπεραξίας ή την αρχική αναγνώριση ενός στοιχείου του ενεργητικού ή παθητικού σε μία 

συναλλαγή που δεν αποτελεί συνένωση επιχείρησης και την στιγμή της συναλλαγής δεν 

επηρεάζει ούτε το λογιστικό αλλά ούτε και το φορολογητέο  κέρδος ή ζημία και  

• Όσον αφορά στις φορολογητέες προσωρινές διαφορές που σχετίζονται με επένδυση σε 

θυγατρικές, συγγενείς και συμμετοχές σε κοινοπραξίες, εκτός όταν ο χρόνος της αντιστροφής 

των προσωρινών διαφορών μπορεί να ελεγχθεί και είναι πιθανό οι προσωρινές διαφορές να μην 

αντιστραφούν στο προβλεπόμενο μέλλον.  

Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση αναγνωρίζεται για όλες τις εκπιπτόμενες προσωρινές διαφορές 

και μεταφερόμενες φορολογικές ζημίες, στην έκταση που είναι πιθανόν να υπάρχει διαθέσιμο 
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φορολογητέο κέρδος έναντι των οποίων εκπιπτόμενες προσωρινές διαφορές, ή αχρησιμοποίητες 

φορολογικές ζημίες μπορούν να συμψηφιστούν, εκτός εάν: 

• η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση που σχετίζεται με την εκπεστέα προσωρινή διαφορά 

προκύπτει από την αρχική αναγνώριση ενός περιουσιακού στοιχείου ή μιας υποχρέωσης σε μια 

συναλλαγή που δεν αποτελεί συνένωση επιχείρησης και τη στιγμή της συναλλαγής δεν επηρεάζει 

ούτε το λογιστικό αλλά ούτε και το φορολογητέο  κέρδος ή ζημία, και  

• όσον αφορά τις εκπιπτόμενες προσωρινές διαφορές που σχετίζονται με επενδύσεις σε 

θυγατρικές, συγγενείς και συμμετοχές σε κοινοπραξίες, οι αναβαλλόμενες φορολογικές 

απαιτήσεις, αναγνωρίζονται μόνο στην έκταση που είναι πιθανό οι προσωρινές διαφορές να 

αντιστραφούν  στο προβλεπόμενο μέλλον και φορολογητέο κέρδος θα είναι διαθέσιμο έναντι του 

οποίου μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι προσωρινές διαφορές.  

 

Το μεταφερόμενο ποσό των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων, αξιολογείται στο τέλος κάθε 

χρήσης και μειώνεται στον βαθμό που δεν είναι πλέον πιθανό ότι θα υπάρχει επαρκές φορολογητέο 

κέρδος για να επιτρέψει τον συμψηφισμό όλου ή μέρους των αναβαλλόμενων φορολογικών 

απαιτήσεων. 

 Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις υπολογίζονται με βάση τους 

φορολογικούς συντελεστές που αναμένεται να ισχύουν κατά το 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. 

Ο όμιλος δεν υπολογίζει αναβαλλόμενο φόρο σχετικά με τα αδιανέμητα κέρδη σε θυγατρικές, 

υποκαταστήματα, κοινοπραξίες και συγγενείς εταιρείες που προκύπτουν από την απαλοιφή 

ενδοεταιρικών κερδών από ανάλογες ενδοεταιρικές συναλλαγές κατά τη διαδικασία της ενοποίησης, 

εκτιμώντας τα ως μη σημαντικά. 

Ο φόρος εισοδήματος που σχετίζεται με στοιχεία που αναγνωρίζονται απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια, 

αναγνωρίζεται στα Ίδια Κεφάλαια και όχι στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων. 

Τα έσοδα, έξοδα και στοιχεία του ενεργητικού αναγνωρίζονται καθαρά από τον φόρο πώλησης εκτός: 

• Όταν ο φόρος πώλησης που προκύπτει κατά την αγορά αγαθών και υπηρεσιών δεν μπορεί να 

ανακτηθεί από τη φορολογική αρχή, στην οποία περίπτωση ο φόρος πωλήσεων θεωρείται μέρος 

του κόστους αγοράς του στοιχείου του ενεργητικού ή ως μέρος της δαπάνης και 

• Οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις αναγράφονται σε ποσά που περιλαμβάνουν το ποσό του φόρου 

επί των πωλήσεων 

 

Το καθαρό ποσό του φόρου πωλήσεων που απαιτείται ή οφείλεται συμπεριλαμβάνεται ως μέρος των 

απαιτήσεων ή υποχρεώσεων στον ισολογισμό.  

 

Κέρδη Ανά Μετοχή  

Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή (ΚΑΜ)  υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη με το μέσο 

σταθμισμένο αριθμό κοινών μετοχών που είναι σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια κάθε έτους, 

εξαιρώντας τον μέσο όρο των κοινών μετοχών που αποκτήθηκαν από τον όμιλο ως ίδιες μετοχές. 
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Τα απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται διαιρώντας το καθαρό κέρδος που αποδίδεται στους 

μετόχους της μητρικής με τον μέσο σταθμισμένο αριθμό των μετοχών σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια 

του έτους (προσαρμοσμένο για την επίδραση του μέσου όρου των δικαιωμάτων προαίρεσης μετοχών 

που εκκρεμούσαν κατά τη διάρκεια του έτους). 

 

Χρηματοοικονομικά προϊόντα 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και  υποχρεώσεις του ισολογισμού περιλαμβάνουν 

διαθέσιμα, απαιτήσεις, λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις και παράγωγα χρηματοοικονομικά 

προϊόντα. Οι λογιστικές αρχές αναγνώρισης και αποτίμησης των στοιχείων αυτών αναφέρονται στις 

αντίστοιχες λογιστικές αρχές οι οποίες παρουσιάζονται σε αυτή τη Σημείωση. 

 

Διαθέσιμα, απαιτήσεις, λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις: 

 Τα χρηματοοικονομικά προϊόντα 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 προϊόντα συμψηφίζονται όταν η Εταιρία, 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. 

 

Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα και Μέσα Αντιστάθμισης Κινδύνων:  

 Ο Όμιλος κάνει χρήση παράγωγων χρηματοοικονομικών προϊόντων όπως συμβόλαια προθεσμιακών 

πράξεων συναλλάγματος συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων, συμβάσεις ανταλλαγής νομισμάτων και 

άλλα παράγωγα για αντιστάθμιση κινδύνων που συνδέονται με διακυμάνσεις επιτοκίων και 

συναλλαγματικών ισοτιμιών. 

Τα παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα, αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους κατά την 

ημερομηνία του ισολογισμού. 

Η εύλογη αξία των εν λόγω παραγώγων προσδιορίζεται κυρίως με την αγοραία αξία και 

επιβεβαιώνεται από τα αντισυμβαλλόμενα πιστωτικά ιδρύματα. 

Μεταβολές στην εύλογη αξία των παραγώγων που έχουν ιδιότητες για αντισταθμιστική λογιστική και 

τα οποία είναι αποτελεσματικά, αναγνωρίζονται και καταχωρούνται απ’ απευθείας στην καθαρή θέση 

εάν πρόκειται για αντιστάθμιση ταμειακών ροών (cash flow hedges).  Εάν πρόκειται για 

αποτελεσματική αντιστάθμιση εύλογης αξίας (fair value hedges) αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα.   

Όπου οι προβλεπόμενες αντισταθμιστέες μελλοντικές συναλλαγές ή υποχρεώσεις οδηγούν στην 

αναγνώριση μιας απαίτησης ή μιας υποχρέωσης, τα κέρδη και οι ζημίες που είχαν προηγουμένως 
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καταχωρηθεί στην καθαρή θέση (cash flow hedges) ενσωματώνονται στην αρχική αποτίμηση του 

κόστους των απαιτήσεων ή των υποχρεώσεων αυτών. 

Διαφορετικά, ποσά που εμφανίζονται στην καθαρή θέση μεταφέρονται στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων χρήσεως και χαρακτηρίζονται σαν έσοδο ή έξοδο εντός της περιόδου κατά την οποία 

οι προβλεπόμενες αντισταθμισμένες συναλλαγές επηρεάζουν την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης. 

Ορισμένα παράγωγα ενώ χαρακτηρίζονται ως αποτελεσματικά μέσα αντιστάθμισης, βάσει των 

πολιτικών του Ομίλου , δεν έχουν τα χαρακτηριστικά για αντισταθμιστική λογιστική σύμφωνα με τις 

διατάξεις του ΔΛΠ 39 και ως εκ τούτου κέρδη και ζημιές καταχωρούνται απ’ ευθείας στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων χρήσεως. 

 

1. Κίνδυνοι που προέρχονται από το χρηματοοικονομικό περιβάλλον. (Market Risk) 

 ι) Επιτοκιακός Κίνδυνος 

Η έκθεση του Ομίλου στις μεταβολές των επιτοκίων σχετίζεται με τις μακροπρόθεσμες και 

βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις. Ο Όμιλος κατά τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2008 

χρησιμοποίησε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα προκειμένου να μειώσει την έκθεση του στον 

κίνδυνο μεταβολής των επιτοκίων. Η διοίκηση του Ομίλου εκτίμησε ότι η πιθανή μεταβολή των 

επιτοκίων θα είχε επίπτωση στο κόστος δανεισμού σε συνδυασμό με την αναλογικά χαμηλή δανειακή 

επιβάρυνση.  

 

ιι) Συναλλαγματικός Κίνδυνος 

Ο Όμιλος παρέχει υπηρεσίες και αγαθά σε διάφορα νομίσματα περιλαμβανομένου και του Ευρώ. 

Συνεπώς, ο Όμιλος εκτίθεται στον κίνδυνο από τις μεταβολές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες έναντι 

του βασικού νομίσματος αναφοράς, το Ευρώ. Ο Όμιλος εκτιμώντας το σχετικό κίνδυνο 

χρησιμοποίησε στη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2008 παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα 

προκειμένου να μειώσει την έκθεση του στον κίνδυνο μεταβολής των συναλλαγματικών ισοτιμιών. 

Την 31η Δεκεμβρίου 2008 υπήρχαν ανοικτές θέσεις σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα. 

 

Η διοίκηση αποφάσισε να διαχειριστεί τον κίνδυνο μεταβολής των συναλλαγματικών ισοτιμιών 

αναφορικά με αλλαγές στις μελλοντικές συναλλαγματικές ισοτιμίες και όχι με τις τρέχουσες. Η 

απόφαση αυτή λήφθηκε από την αρχική σχεδίαση του προϊόντος και θα τηρηθεί μέχρι τη λήξη του. 

Το αποτέλεσμα των forward points πηγαίνει  στα αποθεματικά.   

 

2. Πιστωτικός κίνδυνος 

Ο Όμιλος δεν έχει σημαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου έναντι των συμβαλλομένων μερών 

λόγω του ότι υπάρχει μεγάλη  διασπορά του πελατολογίου και οι χορηγούμενες πιστώσεις ορίζονται 

από υπογεγραμμένες συμβάσεις. Η μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο ανέρχεται στο ποσό των 

απαιτήσεων, όπως αυτές απεικονίζονται στον Ισολογισμό. 
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3. Εύλογες αξίες 

Τα ποσά που εμφανίζονται στους συνημμένους Ισολογισμούς  για τα διαθέσιμα, τις βραχυπρόθεσμες 

απαιτήσεις και τις λοιπές βραχυπρόθεσμες  υποχρεώσεις, προσεγγίζουν τις αντίστοιχες εύλογές τους 

αξίες λόγω του βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα τους. Η εύλογη αξία των τραπεζικών βραχυπρόθεσμων 

δανείων δεν διαφοροποιείται από τη λογιστική τους αξία λόγω της χρήσης μεταβλητών επιτοκίων.  

 

4. Κίνδυνος Ρευστότητας 

Συνετή διαχείριση ρευστότητας σημαίνει διατήρηση επαρκούς ρευστότητας, δυνατότητα 

χρηματοδότησης μέσω εγκεκριμένων πιστωτικών ορίων και δυνατότητα αποπληρωμής των 

υποχρεώσεων. Τα ισχυρά οικονομικά μεγέθη του Ομίλου του έχουν εξασφαλίσει σημαντικά 

εγκεκριμένα πιστωτικά όρια από το τραπεζικό σύστημα. Λόγω δε της διαρκούς ανάπτυξης του 

διεθνώς, ο Όμιλος αποσκοπεί στην περαιτέρω ανάπτυξη και επαύξηση των διαθέσιμων πιστωτικών 

ορίων.  

 

Διαγραφή χρηματοοικονομικών προϊόντων 

Ένα χρηματοοικονομικό προϊόν διαγράφεται όταν ο Όμιλος 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.  

 

 

 
4. Έσοδα ανα τομέα  
 
Ο τύπος αναφοράς του Ομίλου είναι οι γεωγραφικοί τομείς (με βάση την τοποθεσία 

δραστηριοποίησης του Ομίλου). Ο Όμιλος έχει ισχυρή διεθνή παρουσία σε 40 χώρες και οι εταιρίες 

στις διάφορες χώρες είναι οργανωμένες και διοικούνται ξεχωριστά. Η μητρική Εταιρία στην Ελλάδα 

παρέχει υποστήριξη στις θυγατρικές της, κυρίως σε τεχνολογική υποδομή (συστήματα και 

λογισμικό). Η κατηγοριοποίηση με βάση τους γεωγραφικούς τομείς και με κριτήριο τον κύκλο 

εργασιών και τα μικτά αποτελέσματα έχει ως εξής:  

• Ευρωπαϊκή Ένωση  

• Λοιπή Ευρώπη  

• Αμερική  

• Λοιπός Κόσμος  

Στους πίνακες που ακολουθούν παρατίθενται οικονομικές πληροφορίες ανά γεωγραφικό τομέα για τις 

χρήσεις που έληξαν 31 Δεκεμβρίου 2008 και 31 Δεκεμβρίου 2007 : 
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 Γεωγραφική Ανάλυση Πωλήσεων Γεωγραφική ανάλυση Μικτών 
Αποτελεσμάτων 

(σε εκατ.€)  31/12/08 31/12/07 % μεταβ. 31/12/08 31/12/07 % μεταβ. 

Ευρωπαϊκή 
Ένωση 976,00 731,52 33,42% 193,06 215,44 -10,39% 

Λοιπή Ευρώπη 6,19 5,26 17,68% 1,69 0,70 141,43% 

Αμερική 53,96 46,08 17,10% 20,80 15,00 38,67% 

Λοιπές χώρες  158,96 108,87 46,00% 95,38 97,84 -2,51% 

Απαλοιφές -117,79 -56,25 - -51,03 -25,06 - 

Συνολικές 
Ενοποιημένες 
Πωλήσεις 1.077,32 835,48 28,95% 259,90 303,92 -14,48% 

 
 
 
 

 
5. Αμοιβές και Έξοδα 
Προσωπικού 

ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007 

Μισθοί  64.615 48.756 20.293 14.794 
Εργοδοτικές εισφορές  10.169 6.715 3.918 2.599 
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού 
λόγω συνταξιοδότησης (Σημείωση 22) 

746 679 426 341 

Λοιπά έξοδα προσωπικού 2.705 2.006 97 162 

Σύνολο 78.235 58.156 24.734 17.896 

 
 
Μισθοί & Εργοδοτικές εισφορές ανά κέντρο κόστους 31 Δεκεμβρίου 2008 
 

Όμιλος 
Κόστος 

πωλήσεων 
Έξοδα 
Διάθεσης 

Έξοδα 
Διοίκησης 

Έξοδα 
έρευνας 
και 

ανάπτυξης 

Λοιπά έξοδα 
εκμετάλλευσης 

Σύνολα 

Μισθοί 28.380 9.473 23.255 3.480 27 64.615 
Εργοδοτικές 
εισφορές 4.513 1.497 3.345 803 11 10.169 
Πρόβλεψη αποζημ. 
& λοιπά 1.387 519 1.416 52 77 3.451 

 34.280 11.489 28.016 4.335 115 78.235 
 
 

Εταιρεία 
Κόστος 

πωλήσεων 
Έξοδα 
Διάθεσης 

Έξοδα 
Διοίκησης 

Έξοδα 
έρευνας 
και 

ανάπτυξης 

Λοιπά έξοδα 
εκμετάλλευσης 

Σύνολα 

Μισθοί 9.822 3.248 3.747 3.476 0 20.293 
Εργοδοτικές 
εισφορές 2.065 602 449 802 0 3.918 
Πρόβλεψη αποζημ. 
& λοιπά 334 57 80 52 0 523 

 12.221 3.907 4.276 4.330 0 24.734 
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Μισθοί & Εργοδοτικές εισφορές ανά κέντρο κόστους 31 Δεκεμβρίου 2007 

Όμιλος 
Κόστος 

πωλήσεων 
Έξοδα 
Διάθεσης 

Έξοδα 
Διοίκησης 

Έξοδα 
έρευνας 
και 

ανάπτυξης 

Λοιπά έξοδα 
εκμετάλλευσης 

Σύνολα 

Μισθοί 19.381 6.607 18.541 4.225 2 48.756 
Εργοδοτικές 
εισφορές 2.496 881 2.595 742 1 6.715 
Πρόβλεψη αποζημ. 
& λοιπά 1.187 184 1.169 144 1 2.685 

 23.064 7.672 22.305 5.111 4 58.156 
 

Εταιρεία 
Κόστος 

πωλήσεων 
Έξοδα 
Διάθεσης 

Έξοδα 
Διοίκησης 

Έξοδα 
έρευνας 
και 

ανάπτυξης 

Λοιπά έξοδα 
εκμετάλλευσης 

Σύνολα 

Μισθοί 3.614 2.122 4.833 4.225 0 14.794 
Εργοδοτικές 
εισφορές 635 373 849 742 0 2.599 
Πρόβλεψη αποζημ. 
& λοιπά 123 72 164 144 0 503 

 4.372 2.567 5.846 5.111 0 17.896 
Ο αριθμός του προσωπικού της Εταιρίας και του Ομίλου για τη χρήση 31 Δεκεμβρίου 2008 ήταν 567 
(2007: 482) και 4.706 (2007: 4.056) αντίστοιχα.  
 
 
 
6. Αποσβέσεις  
 
Οι αποσβέσεις προ απαλοιφών  που λογίστηκαν στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις 
αναλύονται ως εξής: 
 ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007 

Αποσβέσεις ενσώματων πάγιων στοιχείων 
(Σημείωση 11) 

25.844 26.845 6.410 6.003 

Απαλοιφές -2.206 -1.558 0 0 

Αποσβέσεις ασώματων περιουσιακών 
στοιχείων (Σημείωση 12) 

32.932 9.320 21.232 3.359 

Απαλοιφές -792 -892 0 0 
Σύνολο 55.778 33.715 27.642 9.362 
 
 
 
Αποσβέσεις ανά κέντρο κόστους 

31/12/2008 
Κόστος 

πωλήσεων 
Έξοδα 
Διάθεσης 

Έξοδα 
Διοίκησης 

Έξοδα 
έρευνας 
και 

ανάπτυξης 

Λοιπά 
έξοδα 

εκμετ/σης 
Σύνολο Απαλοιφές 

Γενικό 
Σύνολο 

Όμιλος 37.914 7.397 10.720 2.746 0 58.777 -2.998 55.778 
Εταιρεία 18.040 2.880 4.081 2.641 0 27.642 0 27.642 

31/12/2007 
Κόστος 

πωλήσεων 
Έξοδα 
Διάθεσης 

Έξοδα 
Διοίκησης 

Έξοδα 
έρευνας 
και 

ανάπτυξης 

Λοιπά 
έξοδα 

εκμετ/σης 
Σύνολο Απαλοιφές 

Γενικό 
Σύνολο 

Όμιλος 25.357 2.902 7.240 666 0 36.165 -2.450 33.715 
Εταιρεία 6.940 727 1.029 666 0 9.362 0 9.362 
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7. Έξοδα Έρευνας και Ανάπτυξης 
 
Τα έξοδα έρευνας και ανάπτυξης που καταχωρήθηκαν στα αποτελέσματα χρήσης ανέρχονται για τον 
όμιλο σε € 12.090 χιλ. ενώ για την εταιρεία σε € 10.505 χιλ. (2007: € 9.687 χιλ. & € 9.560 χιλ.) 
 
 
8. Φόροι Εισοδήματος 
 
Ο φόρος εισοδήματος υπολογίσθηκε προς 25% επί του φορολογητέου κέρδους της χρήσης 1/1-
31/12/2008 και 1/1-31/12/2007 αντίστοιχα. 
Κατά το 2008 ψηφίστηκε νόμος (Ν.3697/2008-ΦΕΚ Α194/25.9.2008) βάσει του οποίου οι 
φορολογικοί συντελεστές των χρήσεων 2010 έως 2014 ορίζονται σε 24%,23%,22%,21% και 20% 
αντίστοιχα. Οι συντελεστές αυτοί χρησμοποιήθηκαν όπου απαιτείτο για τον υπολογισμό της 
αναβαλλόμενης φορολογίας του τρέχοντος έτους.  
 ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007 
Φόρος εισοδήματος στα αποτελέσματα 
χρήσης: 

    

Τρέχων φόρος εισοδήματος  39.912 45.903 10.604 18.077
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 1.164 -2.083 -514 -1.864
Συνολική επιβάρυνση για φόρους 
εισοδήματος που απεικονίζεται 
στην κατάσταση αποτελεσμάτων 41.076 43.820 10.090 16.213

 
 
 
Η συμφωνία της πρόβλεψης για το ποσό των φόρων εισοδήματος που καθορίζεται από την εφαρμογή 
του Ελληνικού φορολογικού συντελεστή στα έσοδα προ φόρων συνοψίζεται ως εξής: 

 
 ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007 

Κέρδη προ φόρων  145.501 208.505 28.649 78.895
Φόροι εισοδήματος υπολογισμένοι με τον  
ισχύοντα φορολογικό συντελεστή 25% 
(2007: 25%) 35.750 52.126 7.162 19.724 
Αναμόρφωση υπολοίπου έναρξης -5 29 0 0 
Φορολογική επίδραση εξόδων που δεν 
εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς  9.484 7.906 7.181 5.905 
Φορολογική επίδραση ζημιών θυγατρικών 
για τις οποίες δεν αναγνωρίσθηκε 
αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση 8.146 4.024 0 0 
Φορολογική επίδραση αφορολόγητων 
αποθεματικών 0 0 0 0 
Φορολογική επίδραση κερδών που δεν 
υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος -91.282 -29.191 -4.750 -9.417 
Φορολογική επίδραση από κέρδη 
θυγατρικών που φορολογούνται με 
διαφορετικό συντελεστή 77.781 8.927 0 0 
Φορολογική επίδραση αναβαλλόμενου 
φόρου λόγω αλλαγής συντελεστή 
φορολογίας -1.096 0 -1.097 0 
Φόρος εισοδήματος προηγουμένων ετών 
μετά από φορολογικό έλεγχο 1.938 0 1.344 0 
Πρόβλεψη για πρόσθετους φόρους 
μελλοντικών φορολογικών ελέγχων 360  0 250  0 
Φόροι εισοδήματος που εμφανίζονται 
στην κατάσταση αποτελεσμάτων  41.076 43.820 10.090 16.212
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Οι δηλώσεις φόρου εισοδήματος κατατίθενται σε ετήσια βάση, αλλά τα κέρδη ή οι ζημιές που 
δηλώνονται για φορολογικούς σκοπούς επανεξετάζονται όταν οι φορολογικές αρχές ελέγξουν τις 
φορολογικές δηλώσεις και τα βιβλία του φορολογούμενου, στιγμή κατά την οποία θα εκκαθαριστούν 
και οι σχετικές φορολογικές υποχρεώσεις. Οι φορολογικές ζημιές, στο βαθμό που αναγνωρίζονται 
από τις φορολογικές αρχές, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό κερδών των πέντε 
επόμενων χρήσεων που ακολουθούν τη χρήση που αφορούν.  
 
  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.  
 
 
 
 ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007 
Καθαρή αναβαλλόμενη 
φορολογική απαίτηση 
έναρξης χρήσεως 10.037 7.548 4.106 2.242 
Αναμόρφωση υπολοίπου 
έναρξης χρήσεως       0       0 0 0 
(Χρέωση)/ Πίστωση στα 
ενοποιημένα αποτελέσματα 
χρήσεως -1.164 2.083 514 1.864 
Επίδραση θυγατρικής που 
περιλαμβάνεται για πρώτη 
φορά στην ενοποίηση 57 764 0 0 
Συναλλαγματική διαφορά -535 -358 0 0 
Καθαρή αναβαλλόμενη 
φορολογική απαίτηση 
λήξης χρήσεως 8.395 10.037 4.620 4.106 
 
 
 
 
Οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος ενεργητικού και παθητικού απεικονίζονται στον ισολογισμό που 
επισυνάπτεται ως εξής: 
 
 
31/12/2008 ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

 Ενεργητικού Παθητικού Ενεργητικού Παθητικού 

Μεταφερόμενες φορολογικές ζημιές 
θυγατρικών 2.760 0 0 0 
Αποθέματα– ενδοεταιρικό κέρδος 801 0 438 0 
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά 
στοιχεία 0 -4 0 0 
Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 5.670 0 0 0 
Προβλέψεις 1.417 -436 0 -436 
Ενσώματα πάγια στοιχεία 110 -6.868 0 -4.695 
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 2.511 -1.903 2.437 0 
Απαιτήσεις 6.049 0 4.264 0 
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 0 0 0 0 
Μακροπρόθεσμες υποχρώσεις 0 1.663 0 1.663 
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 257 -4.389 0 659 
Bραχυπρόθεσμα δάνεια 0 0 0 0 
Υποχρεώσεις προς Χρηματοδοτικές 
Μισθώσεις 0 0 0 0 
Αποζημιώσεις προσωπικού λόγω 
συνταξιοδότησης 663 0 290 0 
Λοιπά 95 -1 1 -1 
 20.333 -11.938 7.430 -2.810 
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1/1/2008 – 31/12/2008 Αποτελέσματα Χρήσεως  
 ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
Αναβαλλόμενος φόρος   
Χρησιμοποίηση Φορολογικών ζημιών προυγούμενων χρήσεων  -1.020 0 
Μεταφερόμενες φορολογικές ζημιές θυγατρικών 0 0 
Σχηματισμός νέων προβλέψεων στην χρήση 524 0 
Αντιλογισμός λόγω προβλέψεων που χρησιμοποιήθηκαν 0 0 
Ενσώματα πάγια στοιχεία 1.374 491 
Άυλα περιουσιακά στοιχεία -3.643 -4.022 
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία -11 0 
Bραχυπρόθεσμες απαιτήσεις 5.218 4.651 
Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις -511 0 
Αποθέματα– απομείωση -632 -961 
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 0 0 
Αποζημιώσεις προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης -34 -21 
Bραχυπρόθεσμες Προβλέψεις 245 337 
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 543 103 
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις -891 -1.092 
Λοιπά 2 0 
Aναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος (έσοδο) / έξοδο 1.164 -514 
 
 
 
 
 
 
31/12/2007 ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

 Ενεργητικού Παθητικού Ενεργητικού Παθητικού 

Μεταφερόμενες φορολογικές ζημιές 
θυγατρικών 2.227 0 0 0 
Αποθέματα– ενδοεταιρικό κέρδος 234 -13 -523 0 
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά 
στοιχεία 0 -23 0 0 
Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 5.928 -110 0 0 
Προβλέψεις 1.290 -99 0 -99 
Ενσώματα πάγια στοιχεία 523 -5.827 0 -4.204 
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 198 -3.330 0 -1.584 
Απαιτήσεις 12.014 -113 8.915 0 
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 0 0 0 0 
Μακροπρόθεσμες υποχρώσεις 51 571 0 571 
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 320 -4.291 0 761 
Bραχυπρόθεσμα δάνεια 29 -1 0 0 
Υποχρεώσεις προς Χρηματοδοτικές 
Μισθώσεις 0 1 0 0 
Αποζημιώσεις προσωπικού λόγω 
συνταξιοδότησης 399 0 269 0 
Λοιπά 67 -8 0 0 
 23.280 -13.243 8.661 -4.555 
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1/1/2007 – 31/12/2007 Αποτελέσματα Χρήσεως  
 ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
Αναβαλλόμενος φόρος   
Χρησιμοποίηση Φορολογικών ζημιών προυγούμενων χρήσεων  -674 0 
Μεταφερόμενες φορολογικές ζημιές θυγατρικών 0 0 
Σχηματισμός νέων προβλέψεων στην χρήση -344 -348 
Αντιλογισμός λόγω προβλέψεων που χρησιμοποιήθηκαν 0 0 
Ενσώματα πάγια στοιχεία -1.821 -701 
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 512 -59 
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 24 0 
Bραχυπρόθεσμες απαιτήσεις 307 555 
Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 79 0 
Αποθέματα– απομείωση 2.007 961 
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 0 0 
Αποζημιώσεις προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης -112 -85 
Bραχυπρόθεσμες Προβλέψεις -29 0 
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις -491 -796 
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις -1.379 -1.391 
Λοιπά -162 0 
Aναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος (έσοδο) / έξοδο -2.083 -1.864 
 
 
 
Στην περίπτωση που αφορολόγητα αποθεματικά της μητρικής διανεμηθούν στους μετόχους, αυτά θα 
υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος με τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή κατά την ημερομηνία της 
διανομής, ενώ στην περίπτωση διανομής του υπολοίπου κερδών εις νέον δεν θα επιβληθεί φόρος 
εισοδήματος.  
 
 
9. Κέρδη ανά Μετοχή  
 
Ο υπολογισμός των βασικών και απομειωμένων κερδών ανά μετοχή έχει ως εξής: 
 
 ΟΜΙΛΟΥ  ΕΤΑΙΡΙΑΣ  
 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007 
Καθαρό κέρδος αποδιδόμενο στους 
μετόχους της μητρικής 50.147 112.301 18.559 62.683 

     
Μέσος σταθμικός αριθμός μετοχών  158.942.093 157.636.823 158.942.093 157.636.823 
Μείον: Μέσος σταθμικός αριθμός ιδίων 
μετοχών 0 0 0 0 
Μέσος σταθμικός αριθμός μετοχών σε 
κυκλοφορία 158.942.093 157.636.823 158.942.093 157.636.823 
Βασικά κέρδη ανά μετοχή (ΚΑΜ) 

(σε ευρώ) € 0,3155 € 0,7124 € 0,1168 € 0,3976 
     
Μέσος σταθμικός αριθμός μετοχών σε 
κυκλοφορία (για βασικά ΚΑΜ) 158.942.093 157.636.823 158.942.093 157.636.823 
Επίδραση από ενδεχόμενη άσκηση 
δικαιωμάτων προαίρεσης (μέσος 
σταθμικός αριθμός χρήσης) 47.903 37.279 47.903 37.279 
Μέσος σταθμικός αριθμός μετοχών σε 
κυκλοφορία (για απομειωμένα ΚΑΜ) 158.989.996 157.674.102 158.989.996 157.674.102 

     
Απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή 

(ΚΑΜ) (σε ευρώ) € 0,3154 € 0,7122 € 0,1167 € 0,3975 
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Η διαφορά μεταξύ του μέσου σταθμικού  αριθμού μετοχών σε κυκλοφορία και των μετοχών 
συμπεριλαμβανομένου και αυτών που θα προέκυπταν από ενδεχόμενη άσκηση δικαιωμάτων 
προαίρεσης δεν είναι σημαντική. 
 
10. Μερίσματα  
 ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
 

31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007 
Δηλωθέντα μερίσματα κοινών 
μετοχών στη χρήση: 

    

Τελικό μέρισμα χρήσης 2005 4.480 13.319 0 0 
Τελικό μέρισμα χρήσης 2006 4.476 64.293 0 29.271 
Τελικό μέρισμα χρήσης 2007 65.448 34.828 28.324 24.128 
Πρώτο μέρισμα χρήσης 2008 27.378 0 17.476 0 
  101.782 112.440 45.800 53.399 

    Μείον : πρώτο μέρισμα 2008 που δεν έχει 
καταβληθεί και δεν έχει εγκριθεί από ΓΣ 
την ημερομηνία ισολογισμού  0 0 0 0 

Μέρισμα ως η κίνηση ιδίων 
κεφαλαίων 

101.782 112.440 45.800 53.399 

Σύνολο μερίσματος χρήσης 2008: € 0,22 
(Εταιρίας € 0,22) 34.971 52.451 34.971 52.451 

Μείον : Ποσά που έχουν καταβληθεί στη 
χρήση  

-17.476 -24.128 -17.476 -24.128 

Μέρισμα που δεν έχει αναγνωριστεί 
σαν υποχρέωση κατά την 31 
Δεκεμβρίου  

17.495 28.323 17.495 28.323 

 
Το πρώτο μέρισμα της χρήσης 2008 που είχε καταβληθεί μέχρι την ημερομηνία ισολογισμού (ποσό 
ύψους € 17.476 χιλ., ως ανωτέρω) εμφανίζεται μαζί με το τελικό μέρισμα του 2008 στην κίνηση των 
ιδίων κεφαλαίων της χρήσης.  
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11. Ενσώματα πάγια στοιχεία 
Τα ενσώματα πάγια στοιχεία αναλύονται ως εξής:  
 

ΟΜΙΛΟΥ 
Εδαφικές 
εκτάσεις 

Κτίρια και 
εγκαταστάσεις 

Μηχανήματα 
και 

εξοπλισμός 
Μεταφορικά 

μέσα 
Έπιπλα &  
εξοπλισμός 

Ακινητοποιήσεις 
υπό εκτέλεση ΣΥΝΟΛΑ 

1η  Ιανουαρίου 2008       

Κόστος 6.517 3.189 81.154 1.845 82.234 183 175.122 
Σωρευμένες αποσβέσεις 0 -1.517 -46.864 -862 -40.422 -71 -89.736 

Αναπόσβεστη αξία   1η  
Ιανουαρίου 2008 6.517 1.672 34.290 983 41.812 112 85.386 

        
Εγγραφή 
Προσαρμογής(κόστος) 0 0 0 0 1.957 0 1.957 
Εγγραφή 
Προσαρμογής(απόσβεση) 0 0 0 0 -127 0 -127 

Κόστος 6.517 3.189 81.154 1.845 84.191 183 177.079 
Σωρευμένες αποσβέσεις 0 -1.517 -46.864 -862 -40.549 -71 -89.863 

  6.517 1.672 34.290 983 43.642 112 87.216 
ΠΛΕΟΝ        
Προσθήκες χρήσεως 0 6.002 76.871 1.704 12.117 7.495 104.189 

Μεταφορά παγίων σε άλλη 
κατηγορία 0 11 5.767 281 63 -6.037 85 
Μεταφορά από (σε) 
αποθέματα 0 0 0 0 0 780 780 
Εκποιήσεις 0 -27 -388 -60 -8.114 0 -8.589 
Διαγραφές 0 -16 -1.470 -34 -55 0 -1.575 
Μεταβολές νέων 
ενοποιήσεων  0 45 224 115 55 14 453 
ΜΕΙΟΝ        
Αποσβέσεις χρήσεως 0 -560 -10.385 -392 -12.302 0 -23.639 
Απομείωση 0 0 -4 0 0 -124 -128 
Εκποιήσεις  0 20 17 28 1.066 0 1.131 
Διαγραφές 0 5 1.437 31 40 0 1.513 

Μεταβολές νέων 
ενοποιήσεων  0 -10 -123 -47 -41 0 -221 
Συναλλαγματικές 
διαφορές 0 91 -2.646 53 -637 -186 -3.325 
Μεταφορά παγίων σε άλλη 
κατηγορία 0 0 1.575 -281 -1.270 0 24 

               

Αναπόσβεστη αξία 31 
Δεκεμβρίου 2008 6.517 7.233 105.165 2.381 34.564 2.054 157.914 

        
31η Δεκεμβρίου 2008       
Κόστος 6.517 9.204 162.158 3.851 88.257 2.435 272.422 
ΜΕΙΟΝ        
Σωρευμένες αποσβέσεις  0 -1.971 -56.993 -1.470 -53.693 -381 -114.508 

Αναπόσβεστη αξία 31 
Δεκεμβρίου 2008 6.517 7.233 105.165 2.381 34.564 2.054 157.914 
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ΟΜΙΛΟΥ 
Εδαφικές 
εκτάσεις 

Κτίρια και 
εγκαταστά

σεις 

Μηχανήματα 
και 

εξοπλισμός 

Μεταφορικά 
μέσα 

Έπιπλα &  
εξοπλισμός 

Ακινητοπο
ιήσεις υπό 
εκτέλεση 

ΣΥΝΟΛΑ 

1η  Ιανουαρίου 2007       

Κόστος 0 3.489 32.268 1.725 95.526 7.613 140.621 
Σωρευμένες 
αποσβέσεις 0 -1.278 -17.543 -803 -36.456 -2.948 -59.028 
Αναπόσβεστη 
αξία   1η  
Ιανουαρίου 2007 0 2.211 14.725 922 59.070 4.665 81.593 

        

ΠΛΕΟΝ              
Προσθήκες 
χρήσεως 6.517 963 14.117 261 6.728 229 28.815 

Μεταφορά  0 -590 32.517 -173 -24.111 -7.659 -16 

Εκποιήσεις 0 -639 -706 -15 -24 0 -1.384 

Διαγραφές 
 

0 -34 -4 -1 -73 
 

0 -112 

Μεταβολές νέων 
ενοποιήσεων  0 0 2.962 47 4.188 0 7,197 

ΜΕΙΟΝ        
Αποσβέσεις 
χρήσεως 0 -359 -16.332 -230 -8.365 0 -25.286 

Απομειώσεις 0 0 -87 0 0 0 -87 

Εκποιήσεις  0 68 15 0 4 0 87 

Διαγραφές 0 34 0 0 0 0 34 

Μεταβολές νέων 
ενοποιήσεων  0 0 -2.070 -6 -4.143 0 -6.219 
Συναλλαγματικές 
διαφορές 0 -89 1.545 -68 -553 -72 763 
Μεταφορά 0 107 -12.392 245 9.091 2.949 0 
             
Αναπόσβεστη 
αξία 31 
Δεκεμβρίου 
2007 6.517 1.672 34.290 982 41.812 112 85.385 
        

31η Δεκεμβρίου 2007       

Κόστος 6.517 3.189 81.154 1.844 82.234 183 175.1211 

ΜΕΙΟΝ        
Σωρευμένες 
αποσβέσεις  0 -1.517 -46.864 -862 -40.422 -71 -89.736 
Αναπόσβεστη 
αξία 31 
Δεκεμβρίου 
2007 6.517 1.672 34.290 982 41.812 112 85.385 

                                                 
1 Η κατανομή κόστους και συσωρευμένων αποσβέσεων του 2007 των ενσώματων και ασώματων παγιών έχει 
μεταβληθεί σε σχέση με την ετήσια έκθεση του 2007 καθώς για λόγους συγκρισιμότητας παρουσιάζεται το 
κόστος και η απόσβεση των εκποιήσεις και των διαγραφών ξεχωριστά και όχι η καθαρή λογιστική τους αξία 
όπως στην ετήσια έκθεση του 2007. 
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ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
Κτίρια και 

εγκαταστάσεις 

Μηχανήματα 
και 

εξοπλισμός 

Μεταφορικά 
μέσα 

Έπιπλα &  
εξοπλισμός 

ΣΥΝΟΛΑ 

1η  Ιανουαρίου 2008     
Κόστος 937 1 115 42.920 43.973 
Σωρευμένες 
αποσβέσεις -475 -1 -24 -17.253 -17.753 
Αναπόσβεστη 
αξία  1η  
Ιανουαρίου 
2008 462 0 91 25.667 26.220 

ΠΛΕΟΝ      
Προσθήκες 
χρήσεως 679 0 2 9.234 9.915 
Μεταφορά  0 0 0 0 0 
Μεταβολές από 
απόκτηση νέων 
θυγατρικών  0 0 0 0 0 
ΜΕΙΟΝ      
Αποσβέσεις 
χρήσεως -157 0 -17 -6.236 -6.410 
Απομειώσεις 0 0 0 0 0 
Εκποιήσεις  0 0 0 0 0 
Διαγραφές  0 0 0 0 0 
Συναλλαγματικές 
διαφορές 0 0 0 0 0 
Αναπόσβεστη 
αξία 31 
Δεκεμβρίου 
2008 984 0 76 28.665 29.725 

      
31η Δεκεμβρίου 2008 

         
Κόστος 1.616 1             117 52.154 53.888 
ΜΕΙΟΝ      
Σωρευμένες 
αποσβέσεις  -632 -1 -41 -23.489 -24.163 
Αναπόσβεστη 
αξία 31 
Δεκεμβρίου 
2008 984 0 76 28.665 29.725 
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ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
Κτίρια και 

εγκαταστάσεις 

Μηχανήματα 
και 

εξοπλισμός 

Μεταφορικά 
μέσα 

Έπιπλα &  
εξοπλισμός 

ΣΥΝΟΛΑ 

1η  Ιανουαρίου 2007     

Κόστος 545 1 115 40.234 
   

40.895i 
Σωρευμένες 
αποσβέσεις -366 -1 -7 -11.376 -11.750 
Αναπόσβεστη 
αξία  1η  
Ιανουαρίου 
2007 179 0 108 28.858 29.145 

ΠΛΕΟΝ      
Προσθήκες 
χρήσεως 392 0 0 2.685 3.077 
Μεταφορά  0 0 0 0 0 
Μεταβολές από 
απόκτηση νέων 
θυγατρικών  0 0 0 0 0 
ΜΕΙΟΝ      
Αποσβέσεις 
χρήσεως -109 0 -17 -5.877 -6.003 
Απομειώσεις 0 0 0 0 0 
Εκποιήσεις  0 0 0 0 0 
Διαγραφές  0 0 0 0 0 
Συναλλαγματικές 
διαφορές 0 0 0 0 0 
Αναπόσβεστη 
αξία 31 
Δεκεμβρίου 
2007 462 0 92 25.666 26.220 

      
31η 
Δεκεμβρίου 
2007      
Κόστος 937 1 115 42.919 43.972 
ΜΕΙΟΝ      
Σωρευμένες 
αποσβέσεις  -475 -1 -23 -17.253 -17.752 
Αναπόσβεστη 
αξία 31 
Δεκεμβρίου 
2007 462 0 92 25.667 26.220 

 
 

Σε θυγατρική του Ομίλου υφίσταται προσημείωση ακινήτου προς εξασφάλιση τραπεζικού δανείου. 
 
Δεν υφίστανται άλλοι περιορισμοί, πέραν του ανωτέρω, στην ιδιοκτησία ή μεταβίβαση ή λοιπές 
επιβαρύνσεις επί της ακίνητης περιουσίας του Ομίλου. Επίσης κανένα στοιχείο των γηπέδων, κτιρίων και 
μηχανολογικού εξοπλισμού δεν έχει δεσμευθεί ως εγγύηση έναντι υποχρεώσεων.   

 
Την 31η Δεκεμβρίου 2008 ο Όμιλος δεν είχε συμβατικές υποχρεώσεις για την αγορά ενσώματων παγίων 
στοιχείων. 
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12. Άυλα περιουσιακά στοιχεία  
 

ΟΜΙΛΟΥ GOODWILL ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 

ΕΞΟΔΑ 
ΕΡΕΥΝΑΣ & 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΙΠΑ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
ΒΙΟΜ/ΝΙΚΗΣ 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 

& ΑΔΕΙΕΣ ΣΥΝΟΛΑ 

   
 

   

1η  Ιανουαρίου 2008   
 

  
 

Κόστος 56.385 31.185 11.685 9.723 89.389 198.367ii 

Σωρευμένες αποσβέσεις -289 -12.832 -5.667 -5.022 -16.327 -40.137 

Αναπόσβεστη αξία 1η 
Ιανουαρίου 2008 56.096 18.353 6.018 4.701 73.062 158.230 

ΠΛΕΟΝ       
Ιδιοπαραγόμενα πάγια 

0 336 0 896 0 1.232 
Επανεκτίμηση 

0 0 0 0 0 0 

Προσθήκες χρήσεως 299 11.835 2.999 7.812 14.009 36.954 

Μεταφορά παγίων σε 
άλλη κατηγορία 172 -378 0 -1.589 1.686 -109 

Μεταβολές νέων 
ενοποιήσεων(σημ.14)  1.864 6 0 23 0 1.893 

Εκποιήσεις  0 -2.050 0 -23 -4 -2.077 

Διαγραφές 0 -145 0 0 0 -145 

ΜΕΙΟΝ       

Αποσβέσεις χρήσεως 0 -10.375 -6.576 -656 -14.533 -32.140 

Εκποιήσεις  0 0 0 0 0 0 

Απομειώσεις 0 0 -82 0 0 -82 

Μεταβολές νέων 
ενοποιήσεων   0 -6 0 0 0 -6 
Συναλλαγματικές 
διαφορές 0 -426 75 -167 -197 -715 

Μεταφορά παγίων σε 
άλλη κατηγορία 0 21 0 -21 0 0 

Διαγραφές 0 0 0 0 0 0 

Αναπόσβεστη αξία 31 
Δεκεμβρίου 2008 58.431 17.171 2.434 10.976 74.023 163.035 

31η Δεκεμβρίου 2008       

Κόστος 58.720 40.789 14.682 16.842 105.080 236.115 

ΜΕΙΟΝ       

Σωρευμένες αποσβέσεις  -289 -23.618 -12.250 -5.866 -31.057 -73.080 

Αναπόσβεστη αξία 31 
Δεκεμβρίου 2008 58.431 17.171 2.434 10.976 74.023 163.035 
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2 Η κατανομή κόστους και συσωρευμένων αποσβέσεων του 2007 των ενσώματων και ασώματων παγιών έχει 
μεταβληθεί σε σχέση με την ετήσια έκθεση του 2007 καθώς για λόγους συγκρισιμότητας παρουσιάζεται το 
κόστος και η απόσβεση των εκποιήσεις και των διαγραφών ξεχωριστά και όχι η καθαρή λογιστική τους αξία 
όπως στην ετήσια έκθεση του 2007. 

ΟΜΙΛΟΥ GOODWILL ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 
ΕΞΟΔΑ 

ΕΡΕΥΝΑΣ & 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΛΟΙΠΑ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
ΒΙΟΜ/ΝΙΚΗΣ 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 

& ΑΔΕΙΕΣ 

ΣΥΝΟΛΑ 

       
1η  Ιανουαρίου 
2007   

 
  

 

Κόστος 47.963 30.454 0 4.926 30.797 114.140 
Σωρευμένες 
αποσβέσεις 

-285 -7.039 0 -4.718 -13.824 -25.866 

Αναπόσβεστη αξία 
1η Ιανουαρίου 
2007 47.678 23.415 0 208 16.973 88.274 

ΠΛΕΟΝ       
Ιδιοπαραγόμενα 
πάγια 

0 0 0 0 0 0 

Επανεκτίμηση 0 0 0 0 0 0 

Προσθήκες χρήσεως 0 2.452 5.739 2.292 59.580 70.063 

Μεταφορά 2.252 -1.932 0 705 1.009 16 
Μεταβολές νέων 
ενοποιήσεων  6.170 222 5.946 1.800 21 14.159 
Εκποιήσεις 0 -11 0 0 0 -11 

Διαγραφές 0 0 0 0 0 0 

ΜΕΙΟΝ       

Αποσβέσεις χρήσεως 0 -3.018 -497 -102 -4.811 -8.428 

Εκποιήσεις  0 0 0 0 0 0 
Απομειώσεις 0 -9 0 0 0         -9 
Μεταβολές νέων 
ενοποιήσεων  

 
0 -25 -4.976 0 0 -5.001 

Συναλλαγματικές 
διαφορές 

-1 -653 -194 -42 57 -833 

Μεταφορά -3 -2.088 0 -160 2.251 0 

Λοιπά 0 0 0 0 0 0 

Αναπόσβεστη αξία 
31 Δεκεμβρίου 
2007 56.096 18.353 

  
6.018 4.701 73.062 158.230 

31η Δεκεμβρίου 
2007 

      

Κόστος 56.385 31.850 11.685 9.723 89.389 198.3782 

ΜΕΙΟΝ       
Σωρευμένες 
αποσβέσεις  

-289 -12.832 -5.667 -5.022 -16.327 -40.148 

Αναπόσβεστη αξία 
31 Δεκεμβρίου 
2007 

56.096 18.353 6.018 4.701 73.062 158.230 
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ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 

ΕΞΟΔΑ 
ΕΡΕΥΝΑΣ & 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ & 

ΑΔΕΙΕΣ ΣΥΝΟΛΑ 

1η  Ιανουαρίου 2008     

Κόστος 21.179 4.005 8.535 33.719 

Σωρευμένες αποσβέσεις -8.109 0 -5.487 -13.596 

Αναπόσβεστη αξία 1η 
Ιανουαρίου 2008 13.070 4.005 3.048 20.123 

ΠΛΕΟΝ     
Ιδιοπαραγόμενα πάγια  0 0 0 0 

Προσθήκες χρήσεως 687 2.133 8.138 10.958 
Μεταβολές από απόκτηση 
νέων θυγατρικών  0 0 0 0 

ΜΕΙΟΝ     

Αποσβέσεις χρήσεως -8.319 -6.138 -6.778 -21.235 

Εκποιήσεις 0 0 0 0 

Απομειώσεις 0 0 0 0 

Συναλλαγματικές διαφορές 0 0 0 0 

Αναπόσβεστη αξία 31 
Δεκεμβρίου 2008 5.438 0 4.408 9.846 

31η Δεκεμβρίου 2008     

Κόστος 21.866 6.138 16.673 44.677 

ΜΕΙΟΝ     

Σωρευμένες αποσβέσεις  -16.428 -6.138 -12.265 -34.831 

Αναπόσβεστη αξία 31 
Δεκεμβρίου 2008 5.438 0 4.408 9.846 
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ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 

ΕΞΟΔΑ 
ΕΡΕΥΝΑΣ & 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ         
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ & 

ΑΔΕΙΕΣ 

          ΣΥΝΟΛΑ 

1η  Ιανουαρίου 
2007 

 
 

  

Κόστος 20.192 0 8.259 28.451 
Σωρευμένες 
αποσβέσεις -5.924 0 -4.314 -10.238 
Αναπόσβεστη αξία 
1η Ιανουαρίου 2007 14.268 

 
0 3.945 18.212 

ΠΛΕΟΝ     
Ιδιοπαραγόμενα πάγια  0 0 0 0 
Προσθήκες χρήσεως 987 4.005 276 5.268 
Μεταβολές από 
απόκτηση νέων 
θυγατρικών  0 

 
0 0 0 

ΜΕΙΟΝ     
Αποσβέσεις χρήσεως -2.185 0 -1.174 -3.359 
Εκποιήσεις 0 0 0 0 
Απομειώσεις 0 0 0 0 
Συναλλαγματικές 
διαφορές 0 0 1 1 
Αναπόσβεστη αξία 
31 Δεκεμβρίου 
2007 13.070 4.005 3.048 20.123 
31η Δεκεμβρίου 
2007     
Κόστος 21.179 4.005 8.535 33.719 
ΜΕΙΟΝ     
Σωρευμένες 
αποσβέσεις  -8.109 0 -5.487 -13.596 
Αναπόσβεστη αξία 
31 Δεκεμβρίου 
2007 13.070 4.005 3.048 20.123 
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13. Συμμετοχές σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρίες 
 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΣΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (€’ 000) 

% συμμετοχής ΧΩΡΑ 31/12/2008 31/12/2007 

Bilyoner Interactif Hizmelter As 25% Τουρκία 1.489 291 
Lotrich Information Co 40% Ταϊβάν 3.922 4.171 
Nanum Lotto 15% Κορέα 5.970 5.970 
Bulln’s 5% Βουλγαρία 0 486 
Λοιπές   101 67 
   11.482 10.985 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΣΕ 
ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ (€’ 000) 

% 
συμμετοχής 

ΧΩΡΑ Αξία 
κτήσης 

Απομεί
ωση 

Απομ. 
αξία 
κτήσης 

Απομ. αξία 
κτήσης 

   31/12/08   31/12/08 31/12/07 
Bilyoner Interactif Hizmelter As 25% Τουρκία 499 0 499 499 
Innovative Solutions Consultancy 
Group Inc 

37,38% Φιλιππίνες 
0 0 0 82 

Lotrich Information Co 40% Ταϊβάν 5.131 0 5.131 5.131 

Nanum Lotto 15% Κορέα 5.970 0 5.970 5.970 
Λοιπές   1 0 1 1 
   11.601 0 11.601 11.683 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΣΕ 
ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 

Ποσοστό 
συμμετοχής 

ΧΩΡΑ 31/12/08  31/12/08 31/12/07 

Intralot De Chile 99,99% Χιλή 9.361 0 9.361 9.361 
Intralot Inc 85% ΗΠΑ 4.424 0 4.424 4.423 
Intralot De Peru SAC 99,98% Περού 15.759 0 15.759 14.259 
Pollot Ltd 100% Πολωνία 2.249 0 2.249 2.249 
Intralot Holdings International Ltd 100% Κύπρος 8.464 0 8.464 8.464 

Intralot Australia pty Ltd 100% Αυστραλία 114 0 114 114 

Εταιρία Στοιχημάτων Α.Ε. 95% Ελλάδα 139 0 139 139 
Maltco Lotteries Ltd 73% Μάλτα 6.993 0 6.993 6.993 
Intralot Betting Operations Ltd 54,95% Κύπρος 2.000 0 2.000 2.000 
Royal Highgate Ltd 3,82% Κύπρος 182 0 182 182 
Inteltek Internet AS 20% Τουρκία 67.326 0 67.326 67.326 
Loteria Moldovei SA 47,90% Μολδαβία 656 0 656 656 
Intralot Asia Pacific Ltd 100,00% Κίνα 295 0 295 300 
Intralot Luxembοurg SA 100,00% Λουξεμβούργο 31 0 31 31 
Ιntralot New Zealand Ltd 100% Nέα Ζηλανδία 568 0 568 568 
Intralot South Africa Ltd 72,95% Ν.Αφρική 2.300 0 2.300 2.300 
Intralot Iberia SAU 100% Ισπανία 635 0 635 635 
Intralot Iberia Holdings SA 100% Ισπανία 60 0 60 60 
Tecnoaccion SA 50,01% Αργεντινή 8.225 0 8.225 8.225 
Intralot Beijing Co Ltd 100% Κίνα 110 0 110 110 
Intralot Argentina S.A.  89,79% Αργεντινή 453 0 453 74 
Gaming Solutions International 
Ltd 

99% Κολομβία 316 0 316 316 

Intralot South Korea S.A. 100% Κορέα 75 0 75 75 
Intralot Do Brazil Ltda 99,97% Βραζιλία 1.774 0 1.774 66 

Intralot Finance UK Plc 100% 
Ηνωμένο 
Βασίλειο 

16 0 16 0 

Λοιπές   101 0 101 2 
   132.626 0 132.626 128.928 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   144.227 0 144.227 140.611 
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Δομή Ομίλου 
Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις της ΙΝΤΡΑΛΟΤ και 
των θυγατρικών της οι οποίες απεικονίζονται κατωτέρω : 

 
I. Μέθοδος πλήρους 
ενοποίησης: 

ΕΔΡΑ 
% ΑΜΕΣΗΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

% ΕΜΜΕΣΗΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

% 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟ
ΧΗΣ 

 ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ Μαρούσι, Αττική Μητρική Μητρική - 
5. ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ ΑΕ Νέο Ηράκλειο, Αττική 95% 5% 100% 
10. BETTING CYPRUS LTD Λευκωσία, Κύπρος  100% 100% 

 INTRALOT DE CHILE SA Σαντιάγκο, Χιλή 99,99%  99,99% 
 INTRALOT DE PERU SAC Λίμα, Περού 99,98%  99,98% 
 INTRALOT INC. Ατλάντα, ΗΠΑ 85%  85% 

 
INTRALOT BETTING 
OPERATIONS (CYPRUS) LTD 

Λευκωσία, Κύπρος 54,95%  54,95% 

1. ROYAL HIGHGATE LTD Παραλίμνι, Κύπρος 3,82% 29,39% 33,21% 
 POLLOT Sp.zo.o Βαρσοβία, Πολωνία 100%  100% 
 ΜALTCO LOTTERIES LTD Βαλέτα, Μάλτα 73%  73% 

 
ΙΝTRALOT HOLDINGS 
INTERNATIONAL LTD 

Λευκωσία, Κύπρος 100%  100% 

2. LOTROM SA Βουκουρέστι ,Ρουμανία  60% 60,00% 

2. YUGOLOT LTD 
Bελιγράδι, Σερβία& 
Μαυροβούνιο 

 100% 100% 

2. YUGOBET LTD 
Bελιγράδι, Σερβία& 
Μαυροβούνιο 

 100% 100% 

2. BILOT EOOD Σόφια, Βουλγαρία  100% 100% 
3. EUROFOOTBALL LTD Σόφια, Βουλγαρία  49% 49% 
4. EUROFOOTBALL PRINT LTD Σόφια, Βουλγαρία  49% 49% 
2. INTRALOT INTERNATIONAL LTD Λευκωσία, Κύπρος  100% 100% 
5. INTRALOT OPERATIONS LTD Λευκωσία, Κύπρος  100% 100% 

2. 
INTRALOT BUSINESS 
DEVELOPMENT LTD 

Λευκωσία, Κύπρος  100% 100% 

2. INTRALOT TECHNOLOGIES LTD Λευκωσία, Κύπρος  100% 100% 
14. INTELTEK INTERNET AS Κων/πολη, Τουρκία 20% 25% 45% 

 LOTERIA MOLDOVEI SA Κισινάου, Μολδαβία 47,90%  47,90% 
6,7,8 TOTOLOTEK SA Βαρσοβία, Πολωνία  75,83% 75,83% 

2. 
WHITE EAGLE INVESTMENTS 
LTD 

Xερτφορντσάιρ, Ηνωμένο 
Βασίλειο 

 100% 100% 

2. BETA RIAL Sp.Zoo Βαρσοβία, Πολωνία  100% 100% 
9. YUVENGA CJSC Mόσχα, Ρωσία  24,50% 24,50% 
2. UNICLIC LTD Λευκωσία, Κύπρος  50% 50% 
9. DOWA LTD Λευκωσία, Κύπρος  30% 30% 
 INTRALOT NEW ZEALAND LTD Oυέλιγκτον, Νέα Ζηλανδία 100%  100% 
2 ΙNTRALOT EGYPT LTD Λευκωσία, Κύπρος  88,24% 88,24% 

11, 2 E.C.E.S. SAE Κάϊρο, Αίγυπτος  75,01% 75,01% 
2. INTRALOT OOO Mόσχα, Ρωσία  100% 100% 
 POLDIN LTD Βαρσοβία, Πολωνία 100%  100% 
 INTRALOT ASIA PACIFIC LTD Χονγκ Κονγκ, Κίνα 100%  100% 
 INTRALOT AUSTRALIA PTY LTD Μελβούρνη, Αυστραλία 100%  100% 

 INTRALOT SOUTH AFRICA LTD 
Γιοχάνεσμπουργκ, 

N.Αφρική 
72,95%  72,95% 

 INTRALOT LUXEMBOURG SA 
Λουξεμβούργο, 
Λουξεμβούργο 

100%  100% 

2. INTRALOT ITALIA SRL Ρώμη, Ιταλία  85% 85% 
13. SERVICIOS TRANSDATA SA Λίμα, Περού  100% 100% 

 INTRALOT IBERIA SAU Μαδρίτη, Ισπανία 100%  100% 

 
INTRALOT IBERIA HOLDINGS 
SA 

Μαδρίτη, Ισπανία 100%  100% 

 TECNO ACCION S.A. 
Μπουένος Άιρες, 
Αργεντινή 

50,01%  50,01% 
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2. 
GAMING SOLUTIONS 
INTERNATIONAL SAC 

Λίμα, Περού  99% 99% 

2. 
GAMING SOLUTIONS 
INTERNATIONAL LTD 

Μπογκοτά, Κολομβία 99% 1% 100% 

 INTRALOT BEIJING Co LTD Πεκίνο, Κίνα 100%  100% 
2. NAFIROL S.A. Μοντεβιδέο, Ουρουγουάη  100% 100% 

15. INTRALOT ARGENTINA S.A. 
Μπουένος Άιρες, 
Αργεντινή 

89,79% 10,21% 100% 

2. LEBANESE GAMES S.A.L Λίβανος  99,99% 99,99% 
16. VENETA SERVIZI S.R.L. Μογκλιάνο Βενετο, Ιταλία  100% 100% 

 INTRALOT SOUTH KOREA Σεούλ, Ν.Κορέα 100%  100% 

 INTRALOT FINANCE UK PLC 
Λονδίνο, Ηνωμένο 

Βασίλειο 
100%  100% 

2. SLOVENSKE LOTERIE A.S. Μπρατισλάβα, Σλοβακία  51% 51% 
17. TORSYS s.r.o. Μπρατισλάβα, Σλοβακία  100% 100% 

 INTRALOT DO BRAZIL LTDA Σαο Πάολο, Βραζιλία 99,97%  99,97% 
18. OLTP LTDA Ριο Ντε Τζανειρο, Βραζιλία  93% 93% 

 
 
II. Μέθοδος Καθαρής 
Θέσης: 

    

 
BILYONER INTERAKTIF 
HIZMELTER AS (πρώην LIBERO 
INTERAKTIF AS) 

Κων/πολη, Τουρκία 25%  25% 

 
LOTRICH INFORMATION Co. 
LTD 

Ταϊπέι, Ταϊβάν 40%  40% 

12. GIDANI LTD 
Γιοχάνεσμπουργκ, 

N.Αφρική 
 16,41% 16.41% 

 Θυγατρική της:     

 1: Intralot Betting Operations(Cyprus)Ltd 10: Εταιρία Στοιχημάτων Α.Ε. 
 2: Intralot Holdings International Ltd 11: Ιntralot Egypt LTD 
 3: Bilot EOOD  12: Intralot South Africa Ltd 
 4: Eurofootball Ltd  13: Intralot Operations  Ltd 
 5: Ιntralot International Ltd  14: Intralot Iberia Holdings SA 
 6: Pollot Sp.Zoo  15: Intralot de Chile SA 
 7: White Eagle Investments Ltd  16: Intralot Italia SRL 
 8: Beta Rial Sp.Zoo.  17: Slovenske Loterie AS 
 9: Uniclic Ltd  18: Intralot Do Brazil Ltda 
      

 
Βασικά οικονομικά μεγέθη εταιρειών ενοποιούμενων με την μέθοδο της καθαρής θέσης 
(πρώτο επίπεδο ενοποίησης) 
 

Βασικά οικονομικά μεγέθη  Ενεργητικό Υποχρεώσεις Έσοδα 
κέρδη / (ζημίες) 
μετά φόρων 

      
BILYONER INTERAKTIF HIZMELTER 
AS (πρώην LIBERO INTERAKTIF AS) 

 8.662 2.704 13.405 5.094 

LOTRICH INFORMATION Co. LTD  11.282 1.388 158 -1.055 

      
 
Ο Όμιλος έχει επίσης μικρής αξίας λοιπές συμμετοχές σε θυγατρικές και συγγενείς για τις οποίες σε 
σχέση με την ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. δεν υφίσταται σχέση μητρικής – θυγατρικής με τη μορφή της νομικής 
οντότητας.  
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14. Εξαγορές επιχειρήσεων  
 
Εξαγορές που πραγματοποιήθηκαν το 2008 
 
 
A. Συμμετοχή στη Slovenske Loterie A.S. 
 
Τον Ιούνιο του 2008 ο Όμιλος προχώρησε σε εξαγορά πλειοψηφικού ποσοστού ( 51% ) της 
Σλοβακικής εταιρίας Slovenske Loterie A.S.,μέσω της θυγατρικής της Ιntralot Holdings international 
LTD, στην οποία η Intralot A.E κατέχει το 100%. Η Slovenske Loterie A.S.  έχει σημαντική παρουσία 
στην αγορά τυχερών παιχνιδιών της Σλοβακίας.  
 
Η λογιστική και εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων της  Slovenske Loterie A.S. την 04/06/2008, 
ημερομηνία κατά την οποία ο Όμιλος απέκτησε τον έλεγχο ήταν: 
  
          Εύλογη  

         αξία  
         €000 

    Λογιστική    
αξία 
€000 

Ασώματα πάγια στοιχεία 23          23  
Ενσώματα πάγια στοιχεία 233        233  
Μακροχρόνια Δάνεια 14          14  
Αναβαλλόμενη φορολογία 5            5  
Αποθέματα  19          19  
Βραχυπρόθεσμες Απαιτήσεις 88           88  
Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα   2.628       2.628  
Σύνολο ενεργητικού 3.010      3.010  
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 22         22 
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 194       194 
Αξία Καθαρής Θέσης 2.794    2.794 
   
Συμμετοχή Ομίλου 51% 1.425  
Τίμημα εξαγοράς  3.289   
Υπεραξία κατά την εξαγορά (σημ.12) 1.864   
   
Η καθαρή ταμειακή εκροή αναλύεται ως εξής:   
Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα που αποκτήθηκαν 2.628   
Τίμημα εξαγοράς σε μετρητά -3.289  
Ταμειακή εκροή ομίλου -661  
   
 
 
Εντός του τελευταίου τριμήνου του 2008 ολοκληρώθηκε η αποτίμηση της Slovenske Loterie A.S., 
οδηγώντας σε μικρές διαφοροποιήσεις σε σχέση με τις αξίες που είχαν υπολογιστεί 30.09.08. 
 
 
 
Παράλληλα ο Όμιλος  
 

1. H Ιντραλοτ μέσω τις θυγατρικής της Intralot Do Brazil Ltda ίδρυσε εντός του 2008 την OLTP 
Ltda στην Βραζιλία αποκτώντας αρχικά το 91%, αυξάνοντας στην συνέχεια το ποσοστό της 
κατά 2%. 
 

2. Το 2008 η Ιντραλότ προέβει στην ίδρυση της Intralot South Korea. 
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15. Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία 
 

Τα λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία, τα οποία στο σύνολο τους έχουν ταξινομηθεί από τον όμιλο ως 
«Διαθέσιμα προς Πώληση» αναλύονται παρακάτω: 

 
 ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007 

Αξιόγραφα κεφαλαίου Τραπέζης 
Κύπρου 

2.563 5.126 0 0 

Κρατικά Ομόλογα εξωτερικού 485 1.179 0 0 

INTRAROM SA 398 398 398 398 

Λοιπά στοιχεία 60 278 61 278 

 3.506 6.981 459 676 

 
Τα παραπάνω αφορούν: 
 
 ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007 
Εισηγμένα χρεόγραφα 60 278 61 278 
Μη-εισηγμένα χρεόγραφα 3.446 6.703 398 398 

Σύνολο 3.506 6.981 459 676 
 
Κατά τη χρήση του 2008 τα αποτελέσματα του Ομίλου από την αποτίμηση σε εύλογες αξίες των 
παραπάνω χρηματοοικονομικών στοιχείων ύψους € 23 χιλ. (2007:  € -125  χιλ.) και Εταιρείας € 23 
χιλ. (2007: € -125 χιλ.) καταχωρήθηκαν σε ιδιαίτερο αποθεματικό των ιδίων κεφαλαίων.  
 
Αξιόγραφα Τραπέζης Κύπρου: Ο Όμιλος απέκτησε τα παραπάνω αξιόγραφα μέσω εξαγοράς 
θυγατρικής εταιρίας τον Ιανουάριο 2004, αποφέρουν έσοδα με επιτόκια 6,20%(2007: 5,25%)  , 
απεικονίζονται στο κόστος κτήσης  και δεν υπάρχει σημαντική διαφορά από την εύλογη αξία τους κατά 
την 31 Δεκεμβρίου 2008.  
 
Intrarom SA.: Η Εταιρία έχει συμμετοχή 4.14% (2007: 4.14%) στο μετοχικό κεφάλαιο της 
INTRAROM SA που έχει έδρα την Ρουμανία, η οποία δεν είναι εισηγμένη σε οργανωμένη 
χρηματιστηριακή αγορά και απεικονίζεται στο κόστος κτήσης της. 
 
Λοιπά στοιχεία: Αποτελούνται από συμμετοχές διαφόρων εισηγμένων εταιρειών και αποτιμώνται 
στη χρηματιστηριακή τους αξία. Την ημερομηνία κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων η αξία 
τους ήταν € 61 χιλ. (2007: € 278 χιλ.). 
 
 
16. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις  
 
Οι λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις αναλύονται κατά την 31 Δεκεμβρίου 2008 ως εξής:  
 
 ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ 

 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007 

Απαιτήσεις από Πελάτες 18.893 38.222 0 0 
Απαιτήσεις από συνδεμένα μέρη 
(σημ.29) 50.724 58.473 0 41.000 
Δοσμένες  Εγγυήσεις 1.338 802 0 0 
Λοιπές απαιτήσεις 34.746 13.187 417 286 
 105.701 110.684 417 41.286 
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17. Αποθέματα  
 
Τα αποθέματα (σε χιλ € ) αναλύονται ως εξής: 
 
 ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ 
 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007 
Εμπορεύματα – μηχανήματα 45.136 48.078 42.519 45.410 
Λοιπά 4.390 2.396 0 0 
 49.526 50.474 42.519 45.410 
Απομείωση -1.735 -1.735 -1.735 -1.735 
 47.791 48.739 40.784 43.675 
 
Η επιβάρυνση των αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την 31 Δεκέμβριου 2008, από αποθέματα, 
ανέρχεται για τον Όμιλο σε € 42.782 χιλ. (2007: € 30.640 χιλ.) ενώ για την εταιρεία € 71.307 χιλ 
(2007 : € 41.474 χιλ.) 
 
 
18. Εμπορικές και λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις  
 
 ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ 

 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007 

Πελάτες 141.974 83.039 56.426 36.685 
Απαιτήσεις από συνδεδεμένες 
επιχειρήσεις και λοιπά συνδεμένα 
μέρη (Σημείωση 29) 

28.907 25.425 169.063 112.626 

Λοιπές απαιτήσεις (1) 41.173 17.118 22.860 6.304 
Μείον: Προβλέψεις -5.869 -6.207 -4.358 -4.358 

Έξοδα προπληρωθέντα και λοιπές 
απαιτήσεις 10.230 20.019 453 14.309 

 216.415 139.394 244.444 165.566 

 
(1) Συμπεριλαμβάνονται παράγωγα χρηματοοικονομικά προιόντα συνολικής αξίας για τον Όμιλο 
31/12/2008 € 1.167 χιλ. 
 
Τα παραπάνω υπόλοιπα είναι άτοκα. 
 
 
19. Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα  
 
Οι καταθέσεις όψεως είναι άτοκες ή έντοκες που αποδίδουν έσοδα στα εκάστοτε ημερήσια τραπεζικά 
επιτόκια. 
Οι βραχυπρόθεσμες προθεσμιακές καταθέσεις γίνονται για περιόδους από μία (1) ημέρα έως ένα 
μήνα, ανάλογα με τις απαιτούμενες ανάγκες διαθεσίμων του Ομίλου, και αποδίδουν έσοδα ανάλογα 
με τα σχετικά ισχύοντα επιτόκια.  
 
 
Για τους σκοπούς της κατάστασης ταμειακών ροών, ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα κατά την 31 
Δεκεμβρίου 2008 αποτελούνται από: 
 
 ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007 
Ταμείο και καταθέσεις όψεως 239.191 204.266 4.643 9.497 
Βραχυπρόθεσμες προθεσμιακές 
καταθέσεις 66.256 80.487 17.361 48.121 
 305.447 284.753 22.004 57.618 
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Οι προθεσμιακές καταθέσεις σε ξένο νόμισμα σχετίζονται κυρίως με συμβόλαια ανταλλαγής 
νομισμάτων (τα οποία έχουν χαρακτήρα προθεσμιακής κατάθεσης και όχι παράγωγου 
χρηματοοικονομικού προϊόντος). 
 
 
20. Μετοχικό Κεφάλαιο και Αποθεματικά  
 ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
   
158.961.721 Κοινές Μετοχές των  €0,30 εκάστη 47.689 47.689 
(περιλαμβάνονται και οι τίτλοι δικαιωμάτων που 
καταβλήθηκαν και πιστοποιήθηκαν το 2008 ενώ εκδόθηκαν 
το 2009) 

  

 
Μετά την άσκηση δικαιωμάτων προαίρεσης επί μετοχών της ΙΝΤΡΑΛΟΤ από τους εργαζόμενους του 
Ομίλου, η Εταιρία τον Φεβρουάριο 2004 εξέδωσε 272.010 κοινές μετοχές συνολικού ποσού € 
100.644.  

 
Κατόπιν ασκήσεως μέρους των δικαιωμάτων προαιρέσεως πραγματοποιήθηκε, εντός του 2005, 
αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 26.125,7 Ευρώ και έκδοση 70.610 ονομαστικών μετοχών 
ονομαστικής αξίας 0,37 Ευρώ εκάστη. Η καταβολή του ποσού της ανωτέρω αύξησης πιστοποιήθηκε 
από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας την 19/12/2005 ενώ η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου 
και η πιστοποίηση της καταβολής του ποσού της αύξησης εγκρίθηκαν με τις υπ’αριθμ. Κ2-16475/2-
1-2006 και Κ2-16476/2-1-2006 αποφάσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης.   Με απόφαση της Γ.Σ. των 
μετόχων της εταιρείας, της 4ης Μαίου 2005 πραγματοποιήθηκε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου 
της Εταιρείας (απόφαση Υπουργείου Ανάπτυξης Κ2-5852/17-5-2005) με κεφαλαιοποίηση 
αποθεματικών κατά € 14.383.411,45  και την έκδοση 38.874.085 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 
€ 0,37 της κάθε μίας, οι οποίες διανεμήθηκαν δωρεάν στους παλαιούς μετόχους με αναλογία μία νέα 
μετοχή για κάθε μία παλαιά.  
 
Κατόπιν ασκήσεως μέρους των δικαιωμάτων προαιρέσεως πραγματοποιήθηκε, εντός του 2006, 
αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά A) 6.969,32 Ευρώ και έκδοση 18.836 ονομαστικών μετοχών 
ονομαστικής αξίας 0,37 Ευρώ εκάστη. Η καταβολή του ποσού της ανωτέρω αύξησης πιστοποιήθηκε 
από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας την 18/12/2006 ενώ η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου 
και η πιστοποίηση της καταβολής του ποσού της αύξησης εγκρίθηκαν με τις υπ’αριθμ. Κ2-18150/22-
12-2006 και Κ2-18151/22-12-2006 αποφάσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης  και Β) 353.847,65 Ευρώ 
και έκδοση 956.345 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,37 Ευρώ εκάστη. Η καταβολή του 
ποσού της ανωτέρω αύξησης πιστοποιήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας την 
18/12/2006 ενώ η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου και η πιστοποίηση της καταβολής του ποσού 
της αύξησης εγκρίθηκαν με τις υπ’αριθμ. Κ2-18152/22-12-2006 και Κ2-18153/22-12-2006 
αποφάσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης 
 
Με απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων της εταιρείας, της 24ης Οκτωβρίου 2007 πραγματοποιήθηκε 
αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας (απόφαση Υπουργείου Ανάπτυξης Κ2-15700/31-10-
2007) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών κατά € 18.122.611,03 και αύξηση της ονομαστικής αξίας 
της μετοχής  κατά € 0,23  και με την ίδια ως άνω απόφαση  αποφασίστηκε η μείωση της ονομαστικής 
αξίας της μετοχής από € 0,60 σε € 0,30  και η έκδοση 78.793.961 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 
€ 0,30 της κάθε μίας, οι οποίες διανεμήθηκαν δωρεάν στους παλαιούς μετόχους με αναλογία μία νέα 
μετοχή για κάθε μία παλαιά.  
 
Κατόπιν ασκήσεως μέρους των δικαιωμάτων προαιρέσεως πραγματοποιήθηκε, εντός του 2007, 
αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά A) 1.242 Eυρώ και έκδοση 4.140 ονομαστικών μετοχών 
ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ εκάστη. Η καταβολή του ποσού της ανωτέρω αύξησης πιστοποιήθηκε 
από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας την 19/12/2007 ενώ η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου 
και η πιστοποίηση της καταβολής του ποσού της αύξησης εγκρίθηκαν με τις υπ’αριθμ. Κ2-18339/11-
01-2008 και Κ2-18338/11-01-2008 αποφάσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης  και Β) 405.009,30 Ευρώ 
και έκδοση 1.350.031 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ εκάστη. Η καταβολή του 
ποσού της ανωτέρω αύξησης πιστοποιήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας την 
19/12/2007 ενώ η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου και η πιστοποίηση της καταβολής του ποσού 
της αύξησης εγκρίθηκαν με τις υπ’αριθμ. Κ2-18340/11-01-2008 και Κ2-18337/11-01-2008 
αποφάσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης 
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Εντός του 2008 κατόπιν ασκήσεως των δικαιωμάτων προαιρέσεως για το Πρόγραμμα Ι , 
πραγματοποιήθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 5.888,40€ και έκδοση  19.628  
ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ έκαστη. Η καταβολή του ποσού της ανωτέρω 
αύξησης πιστοποιήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 19/12/2008 ενώ η αύξηση 
του μετοχικού κεφαλαίου και η  πιστοποίηση  της καταβολής του ποσού της αύξησης  εγκρίθηκαν με  
τις υπ’ αριθμ.Κ2_15716/30.12.2008 και Κ2- 15717/30.12.2008 αποφάσεις του Υπουργείου 
Ανάπτυξης.  
 
Για λόγους συγκρισιμότητας, υπολογίζουμε τα κέρδη ανά μετοχή στις 31/12/2008 προσαρμοσμένα 
ανάλογα. (Σημ. 9) 
 

 
Αποθεματικά  
 
Τακτικό αποθεματικό  
Βάσει του Ελληνικού εμπορικού νόμου, οι εταιρείες απαιτείται να σχηματίσουν το 5% τουλάχιστον των 
ετησίων καθαρών τους κερδών, όπως αυτά απεικονίζονται στα λογιστικά βιβλία, σε τακτικό 
αποθεματικό, μέχρις ότου το σωρευμένο ποσό του τακτικού αποθεματικού γίνει τουλάχιστον ίσο με το 
1/3 του μετοχικού κεφαλαίου. Το ανωτέρω αποθεματικό δεν δύναται να διανεμηθεί κατά τη διάρκεια 
λειτουργίας της Εταιρίας.  
 
Αποθεματικό συναλλαγματικών διαφορών  
Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται για την καταχώριση συναλλαγματικών διαφορών από την 
μετατροπή των οικονομικών καταστάσεων θυγατρικών εταιρειών εξωτερικού. Το υπόλοιπο στο 
αποθεματικό αυτό του Ομίλου την 31 Δεκεμβρίου 2008 ήταν χρεωστικό € 33.504 χιλ. (2007:  
πιστωτικό € 7.626 χιλ.) 
 
Αφορολόγητα και Ειδικώς Φορολογηθέντα Αποθεματικά  
Τα αφορολόγητα και ειδικώς φορολογηθέντα αποθεματικά αντιπροσωπεύουν έσοδα τόκων, τα οποία 
είτε είναι αφορολόγητα ή έχουν φορολογηθεί με 15% στην πηγή τους. Το συγκεκριμένο έσοδο δεν 
είναι φορολογητέο υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν επαρκή κέρδη από τα οποία μπορούν να 
σχηματιστούν αντίστοιχα αφορολόγητα αποθεματικά. Με βάση την Ελληνική φορολογική νομοθεσία, 
αυτό το αποθεματικό εξαιρείται του φόρου εισοδήματος, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα διανεμηθεί 
στους μετόχους. Η Εταιρία δεν προτίθεται να διανείμει το συγκεκριμένο αποθεματικό και επομένως δεν 
έχει προβεί στον υπολογισμό αναβαλλόμενου φόρου εισοδήματος που θα ήταν αναγκαίος κατά την 
περίπτωση διανομής του αποθεματικού. Το υπόλοιπο των αποθεματικών αυτών κατά την 31η 
Δεκεμβρίου 2008 ήταν € 28.055 χιλ. για τον Όμιλο (2007: € 9.821 χιλ.) και € 7.282 χιλ. για την 
Εταιρία (2007: € 7.282 χιλ.).  
 
Αποθεματικό από την έκδοση σύνθετων χρηματοοικονομικών μέσων 
Το αποθεματικό αυτό αφορά το Ομολογιακό δάνειο (σημείωση 21: ΔΑΝΕΙΟ Α) και ανέρχεται σε € 
12.134 χιλ. 
 
 
Αποθεματικό δικαιωμάτων προαιρέσεως 
Αφορά την διάθεση δικαιωμάτων προαιρέσεως και ανέρχεται για τη χρήση σε € 20.844 (2007: € 
20.844 χιλ.).  
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21. Μακροπρόθεσμα Δάνεια 
 

Τα μακροπρόθεσμα δάνεια της 31 Δεκεμβρίου 2008 αναλύονται ως κάτωθι: 
 

 Νόμισμα Επιτόκιο ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
   €’000 €’000 
Δάνειο Α EUR 2,25% 200.000 200.000 
Δάνειο Β EUR 3M EURIBOR+0,85% 70.000 70.000 
Δάνειο Γ  EUR 1M EURIBOR+0,425% 150.000  
Δάνειο Δ EUR 3Μ Euribor+0,67% 21.014  
Δάνειο E ZAR Prime Rate- 2,442% 16.504  
Λοιπά   40.213 0 
   497.731 270.000 
Μείον:  Πληρωτέα την 
επόμενη χρήση (Σημείωση 27) 

 
-44.289  

Στοιχεία Κ.Θ. και προσαρμογές 
ΔΠΧΑ 

  
-4.215 -4.215 

Μακροπρόθεσμα δάνεια   449.317 265.785 
 

 
 Ανάλυση Ευαισθησίας των Δανείων του Ομίλου σε Μεταβολές Επιτοκίων 
 

Ποσά χρήσης 2008  
Μεταβλητότητα 
Επιτοκίων 

Επίδραση 
στα κέρδη 
προ φόρων 

 Euribor 1M +/- 1% 1.500 
 Euribor 3M +/- 1% 910 
 Prime rate +/- 1% 165 

Ποσά χρήσης 2007    

 Euribor +/- 1% 1.040 
 Prime rate +/- 1% 246 

 
 Ανάλυση Ευαισθησίας σε Μεταβολές Συναλλάγματος 
 

Ποσά χρήσης 2008 
Ξένο 

Νόμισμα  
Μεταβλητότητα 
Νομίσματος 

Επίδραση 
στα κέρδη 
προ φόρων 

Επίδραση 
στα ίδια 
κεφάλαια 

 TRY +5% 4.580 1.131 
  -5% -4.143 -1.023 

 ZAR +5% 591 672 
  -5% -1.037 -1.111 
     

Ποσά χρήσης 2007     
 TRY +5% 4.551 2.982 
  -5% -4.118 -2.698 
 ZAR +5% 1.386 1.425 
  -5% -1.084 -1.118 

 
• Δάνειο Α: Την 20 Δεκεμβρίου 2006, η Intralot Luxembourg («Εκδότης») εξέδωσε ένα 

Ανταλλάξιμο Ομολογιακό Δάνειο με ονομαστική αξία ποσού €200 εκατομμύρια με 
καταληκτική ημερομηνία την 20 Δεκεμβρίου 2013, όπου οι κάτοχοι, εφόσον δεν ασκηθεί το 
δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές το 2013, έχουν το δικαίωμα να αποφασίσουν εξόφληση 
ποσού €230.076.637,6 (ονομαστική αξία αυξημένη κατά 15,04%), ή μετατροπή σε 
13.114.754,10   κοινές μετοχές της Intralot SA. Ο τόκος είναι πληρωτέος σε εξαμηνιαία 
βάση με ονομαστικό επιτόκιο 2,25% ετησίως. Το ομόλογο είναι διαπραγματεύσιμο στην 
αγορά του Λουξεμβούργου.  
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• Δάνειο Β: Το Ιούλιο του 2006, η μητρική εταιρία συμφώνησε για τη χορήγηση ομολογιακού 
δανείου ποσού EURO 70 εκατομμυρίων, το οποίο εκτοκίζεται με βάση το 3Μ Euribor πλέον 
περιθωρίου 0,85%. Το δάνειο θα αποπληρωθεί τον Ιούλιο του 2011. Η εταιρία διατηρεί το 
δικαίωμα να προβεί σε  αποπληρωμή της ονομαστικής αξίας των ομολογιών υπό όρους. Οι 
όροι του ομολογιακού δανείου προβλέπουν περιπτώσεις καταγγελίας που περιλαμβάνουν 
μεταξύ των συνήθων όρων για δάνεια αυτού του τύπου: Να προσκομίζει στον διαχειριστή 
ελεγμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και να παρέχει στους ομολογιούχους κάθε 
σχετική πληροφορία για την οικονομική κατάσταση της. Να έχει ασφαλισμένα τα περιουσιακά 
της στοιχειά. Να μην μεταβάλει εκτός Ελλάδας την καταστατική της έδρα. Να γνωστοποίει 
κάθε γεγονός καταγγελίας. Να εξοφλεί εμπρόθεσμα τις οφειλές της προς το δημόσιο. Να 
ενημερώνει τον διαχειριστή πληρωμών σχετικά με την πορεία οποιονδήποτε δικαστικών  
εκκρεμοτήτων που ενδέχεται να επηρεάσουν την οικονομική της κατάσταση. 

• Δάνειο Γ: Το Δεκέμβριου του 2007 θυγατρική υπέγραψε σύμβαση κοινοπρακτικού δανείου σε 
μορφή ανακυκλούμενης πίστωσης (Revolving Credit Facility), συνολικού ύψους 500 εκατ. 
ευρώ με πενταετή διάρκεια. Ο όμιλος έχει χρησιμοποιήσει ποσό ύψους 150 εκατ. Ευρώ το 
οποίο εκτοκίζεται με βάση το 1M Euribor πλέον περιθωρίου 0,425%. Το δάνειο θα 
χρησιμοποιηθεί για γενικούς εταιρικούς σκοπούς που περιλαμβάνουν την αναχρηματοδότηση 
υφισταμένων τραπεζικών υποχρεώσεων, τη χρηματοδότηση εξαγορών και επενδύσεων ενώ 
αναμένεται να βελτιώσει την κεφαλαιακή διάρθρωση και να μειώσει σημαντικά το 
χρηματοοικονομικό κόστος του Ομίλου. 

• Δάνειο Δ: Το Φεβρουάριο του 2007, θυγατρική εξωτερικού συμφώνησε για τη χορήγηση 
δανείου συνολικού ποσού σε ΕURO 25 εκατομμυρίων, από το οποίο εκταμιεύτηκε ποσό ίσο 
με EURO 23,7 εκατομμυρίων που είναι πληρωτέο σε εξαμηνιαίες δόσεις από Φεβρουάριο 
2008 έως Φεβρουάριο 2013, το οποίο εκτοκίζεται με βάση το 3Μ Euribor πλέον περιθωρίου 
0,67% ετησίως. Το δάνειο έχει εξασφαλιστεί με εταιρική εγγύηση της μητρικής. 

• Δάνειο Ε: Το Φεβρουάριο του 2007, θυγατρική εξωτερικού συμφώνησε για τη χορήγηση 
δανείου συνολικού ποσού ZAR 246,39 εκατομμυρίων που είναι πληρωτέο σε εξαμηνιαίες  
δόσεις από τον Απρίλιο 2008 έως τον Ιανουάριο 2012, το οποίο εκτοκίζεται με βάση το Prime 
Rate μείον του 2,442%. Το δάνειο έχει εξασφαλιστεί με εταιρική εγγύηση της μητρικής. 

 
Το μέσο σταθμικό επιτόκιο των μακροπρόθεσμων δανείων είναι ίσο με 3,46% σε Ευρώ και από 4% 
έως 12% σε άλλα νομίσματα 
 
Τα δάνεια κατατάσσονται ως ακολούθως στις δύο κατηγορίες σε σχέση με την περίοδο 
αποπληρωμής.  

1 έως 2 ετη: - 
2 έως 5 έτη: Δάνειο Α,Β, Γ,Δ, Ε 

 
 
22. Αποζημιώσεις προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης  
 
 

(α) Κρατικά Ασφαλιστικά Προγράμματα: Οι εισφορές του Ομίλου προς τα ασφαλιστικά 
ταμεία για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2008 καταχωρήθηκαν στα έξοδα και 
ανήλθαν σε € 10.169 χιλιάδες, όπως αναφέρεται και στην Σημείωση 5. 

 
 
 (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 το 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 τις τοπική 
πρακτική, αυτά τα προγράμματα δεν χρηματοδοτούνται. Ο Όμιλος χρεώνει τα 
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.  
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Ανεξάρτητοι αναλογιστές πραγματοποίησαν εκτίμηση για τις υποχρεώσεις του Ομίλου και της 
ΙΝΤΡΑΛΟΤ που απορρέουν από την υποχρέωση τους να καταβάλουν αποζημιώσεις λόγω 
συνταξιοδότησης. Η κίνηση της καθαρής υποχρέωσης που απεικονίζεται στον Ισολογισμό, οι 
λεπτομέρειες και βασικές υποθέσεις της αναλογιστικής μελέτης την 31η Δεκεμβρίου 2008 έχουν ως 
κάτωθι: 
 
 ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007 

Παρούσα αξία μη χρηματοδοτούμενων 
υποχρεώσεων 

2.768 2.309 2.059 1.579 

Μη αναγνωρισμένες αναλογιστικές ζημίες -649 -590 -608 -502 

Καθαρή υποχρέωση στον ισολογισμό 2.119 1.719 1.451 1.077 

Συστατικά του καθαρού περιοδικού 
κόστους συνταξιοδότησης :  

    

Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας 604 537 298 268 
Χρηματοοικονομικό κόστος 113 117 96 53 

Αποσβέσεις μη καταχωρημένων 
αναλογιστικών (κερδών)/ζημιών 39 25 37 20 

Επίδραση περικοπής / διακανονισμού / 
τερματικές παροχές 

-10 0 -5 0 

Χρέωση στα αποτελέσματα (Σημείωση 5) 746 679 426 341 
Πρόσθετο κόστος επιπλέον παροχών 0 0 0 0 

Συνολική χρέωση στα αποτελέσματα 746 679 426 341 

Συμφωνία υποχρεώσεων παροχών:      
Καθαρή υποχρέωση έναρξης περιόδου 1.719 1.368 1.077 735 
Κόστος υπηρεσίας 604 341 298 268 
Χρηματοοικονομικό κόστος 113 117 96 53 

Αποσβέσεις μη καταχωρημένων 
αναλογιστικών (κερδών)/ζημιών 

38 25 37 21 

Επίδραση περικοπής / διακανονισμού / 
τερματικές παροχές 

-10 0 -5 0 

Πληρωθείσες παροχές -307 -142 -52 0 
Μη ενοποίηση θυγατρικής 0 0 0 0 
Ενοποίηση νέων εταιριών 0 0 0 0 

Συναλλαγματικές διαφορές -38 10 0 0 

Παρούσα αξία της υποχρέωσης τέλους 
περιόδου 2.119 1.719 1.451 1.077 

 
 
Βασικές υποθέσεις:   
Προεξοφλητικό επιτόκιο  5,6% 
Ποσοστό αύξησης μισθών 4% 
Αύξηση δείκτη τιμών καταναλωτή 2% 
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23. Παροχές βασισμένες σε μετοχές 
 
Πρόγραμμα συμμετοχής των εργαζομένων στο μετοχικό κεφάλαιο 

Ο Όμιλος διαθέτει προγράμματα σαν κίνητρο σε ορισμένα στελέχη και στους εργαζόμενους με την 

παραχώρηση μη μεταβιβάσιμων δικαιωμάτων απόκτησης μετοχών. Κατά την ημερομηνία κατάρτισης 

των οικονομικών καταστάσεων είχαν εγκριθεί δύο τύποι προγραμμάτων: 

Το πρώτο πρόγραμμα εγκρίθηκε από τις έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων στις 28 

Φεβρουαρίου 2001 και 27 Σεπτεμβρίου 2001 και έχει διάρκεια πέντε (5) ετών. Με το πρόγραμμα αυτό 

παραχωρήθηκαν 3.708.200 δικαιώματα απόκτησης μετοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και 

στους εργαζόμενους, με τιμή άσκησης τα € 2,935. Οι δικαιούχοι έχουν προθεσμία άσκησης των 

δικαιωμάτων έως την 30η Νοεμβρίου κάθε έτους για το οποίο ισχύει το πρόγραμμα. Η άσκηση των 

πρώτων δικαιωμάτων έγινε το 2002. Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2003, 2004, 2005 , 2006 , 2007 και 

2008 εκκρεμούσαν από αυτό το πρόγραμμα  931.850, 387.830, 124.030, 35.220, 32.768  και  19.628 

δικαιώματα  κοινών μετοχών αντίστοιχα. Στη χρήση 2008, ο αριθμός δικαιωμάτων που ασκήθηκε 

ανέρχεται σε 19.628 μετοχές με τιμή άσκησης € 1,468*. Στις 31  Δεκεμβρίου 2008 έληξε το πρώτο 

πρόγραμμα. 

Το δεύτερο πρόγραμμα εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 4 Μαΐου 2005, έχει 

διάρκεια τριών (3) ετών και παραχωρεί ένα σύνολο 2.400.000 δικαιωμάτων απόκτησης μετοχών με 

τιμή άσκησης τα € 10,00 στα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων και τα διευθυντικά στελέχη της 

INTRALOT και των θυγατρικών της. Κατόπιν εγκρίσεως της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων στις 22 

Σεπτεμβρίου 2006, αποφασίσθηκε ότι για κάθε έτος προγράμματος λειτουργίας θα μπορεί η Γενική 

Συνέλευση των Μετόχων με ειδική απόφασή της, να καθορίζει τον ακριβή αριθμό των δικαιωμάτων που 

θα διατεθούν στους δικαιούχους. Έτσι καθορίστηκε ότι τα προς διάθεση δικαιώματα για το πρώτο έτος 

(2006) ανέρχονται σε μέχρι 1.000.000 μετοχές, από τις οποίες ασκήθηκαν 956.345 μετοχές. Με την 

από 24 Οκτωβρίου 2007 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας  καθορίστηκε ότι 

τα προς διάθεση δικαιώματα για το δεύτερο έτος (2007) ανέρχονται σε μέχρι 2.000.000 μετοχές, από 

τις οποίες ασκήθηκαν 1.350.031 (συμπεριλαμβανομένων και των υπολοίπων δικαιωμάτων  του πρώτου 

έτους) με τιμή άσκησης τα € 5,00*. Με την από 03.06.2008 Γενική Συνέλευση το Πρόγραμμα ΙΙ 

επεκτάθηκε για τρία έτη,  έως τον Δεκέμβριο του 2011. Στην ίδια Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε η 

αύξηση  των δικαιωμάτων έως τα 4.800.000  τα οποία θα προστεθούν  στα υπόλοιπα προς διάθεση, 

37.279 δικαιώματα , τα  οποία θα χορηγεί  κατά την διάρκεια του προγράμματος ΙΙ ,  κατ’ έτος, με 
απόφασή του, στους δικαιούχους  που το ίδιο θα ορίζει, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ( 

ανακαλώντας την από 22.09.2006 απόφαση της  Γ.Σ που όριζε ότι η Γενική Συνέλευση των Μετόχων  

εδύνατο με  ειδική προς τούτο απόφαση  της να καθορίζει  τον ακριβή αριθμό των δικαιωμάτων  που 

θα διατείθεντο κατ’ έτος  στους δικαιούχους). H  άσκηση των δικαιωμάτων  θα γίνεται σύμφωνα με τις 

προβλέψεις του τροποποιημένου   άρθρου 13 παρ. 13  του Κ.Ν. 2190/1920  και ανά ημερολογιακό 

τρίμηνο  κατ’ ανώτατο όριο το ΔΣ θα αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο  και θα εκδίδει  και παραδίδει  τις 

μετοχές τους δικαιούχους. 

 
*Ο αριθμός των μετοχών και οι τιμές άσκησης έχουν προσαρμοστεί για την έκδοση δωρεάν 
μετοχών (μια νέα μετοχή για κάθε παλαιά) σύμφωνα με τις αποφάσεις των  Επαναληπτικών 
Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων της εταιρίας στις 4 Μαΐου 2005 και  24 Οκτωβρίου 2007.   
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Δικαιώματα προαιρέσεως           
              
Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2007, η εταιρεία είχε δύο προγράμματα προαιρέσεως. 
Το πρώτο έτος  για το  δεύτερο πρόγραμμα, για το οποίο εφαρμόζεται το ΔΠΧΑ 2, περιγράφεται ως ακολούθως: 
              

Τύπος σχήματος 
Διευθυντικών και Διοικητικών 
στελεχών           

              
Ημερομηνία 
εκχώρησης 22-Σεπ-06           
Πλήθος Μετοχών 1.000.000*           
Διάρκεια 1 έτος           
Όροι κατοχύρωσης 1 έτος κατά τον Νοέμβριο του 2007           
              
 
* 956.345 μετοχές ασκήθηκαν από το σύνολο του 1.000.000 για το πρώτο έτος του προγράμματος ΙΙ.  
Οι υπόλοιπες 43.655 μετοχές ( οι οποίες  με την από 24/10/2007 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των 
μετόχων προσαρμόστηκαν σε 87.310- μια νέα  δωρεάν μετοχή για κάθε παλαιά-) ασκήθηκαν κατά τη 
χρήση του έτους 2007. 
 
Η εκτιμώμενη εύλογη αξία του κάθε εκχωρηθέντος δικαιώματος μετοχής είναι € 10,7518. Αυτό 
υπολογίσθηκε εφαρμόζοντας το μοντέλο Black & Scholes.   

 
 
 
 
Δικαιώματα προαιρέσεως           
Το δεύτερο έτος για το δεύτερο πρόγραμμα, για το οποίο εφαρμόζεται το ΔΠΧΑ 2, περιγράφεται ως ακολούθως: 
              

Τύπος σχήματος 
Διευθυντικών και Διοικητικών 
στελεχών           

Ημερομηνία 
εκχώρησης 27-Noεμβ-07           
Πλήθος Μετοχών 1.300.000           
Διάρκεια 1 έτος           
              
Όροι κατοχύρωσης 1 έτος κατά τον Νοέμβριο του 2007           

Η εκτιμώμενη εύλογη αξία του κάθε εκχωρηθέντος δικαιώματος μετοχής είναι € 12,1844. Αυτό 
υπολογίσθηκε εφαρμόζοντας το μοντέλο Black & Scholes.   
 Eντός του 2008 δεν ασκήθηκε κανένα  δικαίωμα προαίρεσης για το Πρόγραμμα ΙΙ. 
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24. ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  ΑΡΘΡΟΥ  11α του Ν. 3371/05 
 
1. Διάρθρωση του μετοχικού κεφαλαίου. 

  To μετοχικό κεφάλαιο της Eταιρείας ανέρχεται  σήμερα στο ποσό των σαράντα επτά  εκατομμυρίων 
εξακοσίων ογδόντα οχτώ χιλιάδων πεντακοσίων δέκα  έξι Ευρώ   και τριάντα λεπτών( 
47.688.516,30) διαιρουμένου σε εκατόν πενήντα οχτώ εκατομμύρια  εννιακόσιες εξήντα  μια  
χιλιάδες επτακόσιες είκοσι μία ( 158.961.721)  ) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 
τριάντα λεπτών του Ευρώ (€ 0,30) εκάστης. 
 Όλες οι μετοχές της  Eταιρείας είναι εισηγμένες  προς διαπραγμάτευση στην Αγορά Αξιών του 
Χρηματιστηρίου Αθηνών, στην κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης  στον κλάδο «Τυχερά 
Παιχνίδια». Οι μετοχές της Εταιρείας είναι κοινές ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου. 
 
2. Περιορισμοί στη μεταβίβαση μετοχών της εταιρείας, όπως ενδεικτικά περιορισμοί στην κατοχή 
μετοχών ή υποχρέωση λήψης προηγούμενης έγκρισης από την εταιρεία, από άλλους μετόχους ή από 
Δημόσια ή Διοικητική Αρχή, με την επιφύλαξη του άρθρου 4 παρ. 2 του ν. 3371/2005. 
Η μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας γίνεται όπως ορίζει ο νόμος και δεν υφίστανται  περιορισμοί 
στη μεταβίβαση από το καταστατικό της.  
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3310/05 («Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την 
αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» -περί βασικού 
μετόχου)  εξωχώριες εταιρείες (όπως καθορίζονται με τον νόμο 3310/2005)   που τυχόν καταστούν 
«βασικοί μέτοχοι» οφείλουν να εκποιήσουν το συνολικό ή υπερβαίνοντα κατά περίπτωση αριθμό 
μετοχών, βάσει των οποίων οι εταιρείες αυτές απέκτησαν την ιδιότητα του βασικού μετόχου  και σε 
κάθε περίπτωση  εφόσον αυτό ζητηθεί, οι μέτοχοι υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις διατάξεις 
της νομοθεσίας σχετικά με τη διαφάνεια των δημοσίων συμβάσεων. 
 
 
3. Σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές κατά την έννοια των διατάξεων του Π.Δ. 51/1992. 
O κ. Σωκράτης Κόκκαλης κατείχε με ημερομηνία 31/12/2008 ποσοστό 20,01%  του μετοχικού 
κεφαλαίου της εταιρείας.  
O κ. Κωνσταντίνος Δημητριάδης κατείχε με ημερομηνία 31/12/2008 ποσοστό 10,21%  του 
μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. 
 Η BANK OF AMERICA κατείχε με ημερομηνία 31/12/2008  ποσοστό 5,15 %. 
Η  INVESCO LTD κατείχε με ημερομηνία 31/12/2008 ποσοστό 5%  του μετοχικού κεφαλαίου της 
εταιρείας. 
 
 Κανένα άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν κατέχει ποσοστό μεγαλύτερο του 5%  του μετοχικού 
κεφαλαίου. 
 
4. Κάτοχοι κάθε είδους μετοχών που παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγχου. 
 Δεν υφίστανται μετοχές της Εταιρείας που παρέχουν στους κατόχους τους ειδικά δικαιώματα 
ελέγχου.  
 
 
5. Περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου. 
Δεν προβλέπονται στο καταστατικό της Εταιρείας περιορισμοί στο  δικαίωμα ψήφου. 
 
6. Συμφωνίες μεταξύ των μετόχων της Eταιρείας. 
Δεν είναι γνωστή στην Εταιρεία η ύπαρξη συμφωνιών  μεταξύ των μετόχων της,  οι οποίες 
συνεπάγονται περιορισμούς στη μεταβίβαση των μετοχών της ή στην άσκηση  δικαιωμάτων ψήφου 
που απορρέουν από τις μετοχές αυτές. 
 
7. Κανόνες  διορισμού και αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και τροποποίηση του 
καταστατικού. 
Οι κανόνες  που προβλέπει το καταστατικό  της Εταιρείας για το διορισμό  και την αντικατάσταση των 
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της και την τροποποίηση των διατάξεων του καταστατικού δεν 
διαφοροποιούνται από τα προβλεπόμενα στον Κ.Ν. 2190/1920. 
 
8. Αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου ή ορισμένων μελών του για έκδοση νέων μετοχών ή την 
αγορά ιδίων μετοχών. 
Το Δ.Σ. της INTRALOT έχει αρμοδιότητα για την έκδοση νέων μετοχών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
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α. σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2, 3 και 4 του καταστατικού της Εταιρείας όπου ορίζονται τα 
ακόλουθα : 
 

«2.Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου αυτού, ορίζεται δια του παρόντος ότι το Διοικητικό 
Συμβούλιο έχει το δικαίωμα μετά από σχετική εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης, με 
απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, 
να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν 
μπορεί να υπερβεί το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που 
χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. Η παραπάνω απόφαση της Γενικής 
Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις υποχρεώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του 
κωδικοποιημένου νόμου 2190/20. 
Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική 
Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε χρόνια για κάθε ανανέωση και η 
ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. 
3.Κατ' εξαίρεση της διάταξης της προηγούμενης παραγράφου, αν τα αποθεματικά της Εταιρείας 
υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση 
αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανόμενη με την εξαιρετική απαρτία και 
πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος  και ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου. 

 4.Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παρ. 2 του παρόντος άρθρου 
δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.» 

Το ως άνω δικαίωμα δεν έχει χορηγηθεί στο Δ.Σ. της Εταιρείας. 
 

β. σε περιπτώσεις του άρθρου 13§13 του  Κ.Ν. 2190/1920   και σύμφωνα με το άρθρο 7  παρ. 3 εδ. 
τελευτ. του καταστατικού της εταιρείας (χορήγηση δικαιωμάτων προαίρεσης επί μετοχών της 
εταιρείας – stock options) όπου ορίζονται τα ακόλουθα :  
 
3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή 

έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης 
σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων κατά το χρόνο της 
έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.  
Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας, την οποία όρισε το όργανο της 
εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της 
προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920, δεν 
μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Στην περίπτωση της παραγράφου 6 
του  άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος 
προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου για τον 
προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών. Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών, 
οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί  σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το 
διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας ελεύθερα σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλουν 
οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που 
αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την 
άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή την τυχόν παράταση της, ορίζει 
με απόφαση του το διοικητικό συμβούλιο εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται από 
το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920. 
Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται 
υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, 
δημοσιεύεται με επιμέλεια της εταιρείας στο τεύχος ανώνυμων εταιρειών και εταιρειών 
περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Με την επιφύλαξη της 
παραγράφου 6 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της 
προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να 
παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το 
σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την 
άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφαση τους για την από αυτούς 
άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να 
αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή "επί αποδείξει", εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές 
στο σύνολο τους. 
Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των 
παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 
2190/1020, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης της παραγράφου 
7 του  Κ.Ν. 2190/1920. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το διοικητικό συμβούλιο 
υποχρεούται να υποβάλει στη γενική συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι 
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λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και 
στην οποία δικαιολογείται η τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η 
απόφαση της γενικής συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 
7β του Κ.Ν. 2190/1920. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης κατά την 
έννοια της παρούσας παραγράφου, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από πιστωτικά ιδρύματα 
ή επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, που έχουν δικαίωμα να δέχονται τίτλους 
προς φύλαξη, για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με την παράγραφο 7 του Κ.Ν. 
2190/1920. Επίσης, δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, όταν η αύξηση 
κεφαλαίου έχει σκοπό τη συμμετοχή του προσωπικού στο κεφάλαιο της εταιρείας σύμφωνα 
με το π.δ. 30/1988 (ΦΕΚ 13 Α`). 
Το κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί, εν μέρει, με εισφορές σε μετρητά και, εν μέρει, με εισφορές 
σε είδος. Στην περίπτωση αυτή, πρόβλεψη του οργάνου που αποφασίζει την αύξηση, κατά 
την οποία οι μέτοχοι που εισφέρουν είδος δεν συμμετέχουν και στην αύξηση με εισφορές σε 
μετρητά, δεν συνιστά αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, αν η αναλογία της αξίας των 
εισφορών σε είδος, σε σχέση με τη συνολική αύξηση είναι τουλάχιστον ίδια με την αναλογία 
της συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο των μετόχων που προβαίνουν στις εισφορές αυτές. 
Σε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με εισφορές εν μέρει σε μετρητά και εν μέρει σε 
είδος, η αξία των εισφορών σε είδος πρέπει να έχει αποτιμηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 
9α  του Κ.Ν. 2190/1920 πριν από τη λήψη της σχετικής απόφασης. 
Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των 
παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 
2190/1920, μπορεί να θεσπισθεί πρόγραμμα διάθεσης μετοχών στα μέλη του διοικητικού 
συμβουλίου και το προσωπικό της εταιρείας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν 
εταιρειών κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/1920, με τη 
μορφή δικαιώματος προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών, κατά τους όρους της 
απόφασης αυτής, περίληψη της οποίας υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του 
άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920. Ως δικαιούχοι μπορούν να ορισθούν και πρόσωπα που 
παρέχουν στην εταιρεία υπηρεσίες σε σταθερή βάση. Η ονομαστική αξία των μετοχών που 
διατίθενται κατά την παρούσα παράγραφο δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει, συνολικά, το ένα 
δέκατο (1/10) του κεφαλαίου, που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία της απόφασης 
της γενικής συνέλευσης. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης προβλέπει εάν για την 
ικανοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης η εταιρεία θα προβεί σε αύξηση του μετοχικού της 
κεφαλαίου ή εάν θα χρησιμοποιήσει μετοχές που αποκτά ή έχει αποκτήσει σύμφωνα με το 
άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920. Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση της γενικής συνέλευσης 
πρέπει να ορίζει τον ανώτατο αριθμό μετοχών που μπορεί να αποκτηθούν ή να εκδοθούν, 
εάν οι δικαιούχοι ασκήσουν το παραπάνω δικαίωμα, την τιμή και τους όρους διάθεσης των 
μετοχών στους δικαιούχους, τους δικαιούχους ή τις κατηγορίες αυτών και τη μέθοδο 
προσδιορισμού της τιμής απόκτησης, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 14 
του Κ.Ν. 2190/1920, τη διάρκεια του προγράμματος, καθώς και κάθε άλλο συναφή όρο. Με 
την ίδια απόφαση της γενικής συνέλευσης μπορεί να ανατίθεται στο διοικητικό συμβούλιο ο 
καθορισμός των δικαιούχων ή των κατηγοριών αυτών, ο τρόπος άσκησης του δικαιώματος 
και οποιοσδήποτε άλλος όρος του προγράμματος διάθεσης μετοχών. Το διοικητικό 
συμβούλιο, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος, εκδίδει στους δικαιούχους που 
άσκησαν το δικαίωμα τους πιστοποιητικά δικαιώματος απόκτησης μετοχών και, ανά 
ημερολογιακό τρίμηνο κατ` ανώτατο όριο, παραδίδει τις μετοχές που έχουν ήδη εκδοθεί ή 
εκδίδει και παραδίδει τις μετοχές στους ανωτέρω δικαιούχους, αυξάνοντας το μετοχικό 
κεφάλαιο της εταιρείας και πιστοποιεί την αύξηση του κεφαλαίου. Η απόφαση του 
διοικητικού συμβουλίου για την πιστοποίηση καταβολής του κεφαλαίου της αύξησης 
λαμβάνεται ανά ημερολογιακό τρίμηνο, κατά παρέκκλιση των οριζομένων στο άρθρο 11 του 
Κ.Ν. 2190/1920. Οι αυξήσεις αυτές του μετοχικού κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποιήσεις 
του καταστατικού και δεν εφαρμόζονται για αυτές οι παράγραφοι 7 έως 11 του  άρθρου 13 
του Κ.Ν. 2190/1920. Το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται κατά τον τελευταίο μήνα της 
εταιρικής χρήσης, εντός της οποίας έλαβαν χώρα αυξήσεις κεφαλαίου, κατά τα ανωτέρω 
οριζόμενα, να προσαρμόζει, με απόφαση του, το άρθρο του καταστατικού περί του 
κεφαλαίου, έτσι ώστε να προβλέπεται το ποσό του κεφαλαίου, όπως προέκυψε μετά τις 
παραπάνω αυξήσεις, τηρώντας τις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 
2190/1920. 
Η γενική συνέλευση, με απόφαση της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των 
παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και της παραγράφου 2 του άρθρου 31  του Κ.Ν. 
2190/1920 και υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 
2190/1920, μπορεί να εξουσιοδοτεί το διοικητικό συμβούλιο να θεσπίζει πρόγραμμα 
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διάθεσης μετοχών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, αυξάνοντας ενδεχομένως το 
μετοχικό κεφάλαιο και λαμβάνοντας όλες τις άλλες σχετικές αποφάσεις. Η εξουσιοδότηση 
αυτή ισχύει για πέντε (5) έτη, εκτός αν η γενική συνέλευση ορίσει συντομότερο χρόνο 
ισχύος αυτής και είναι ανεξάρτητη από τις εξουσίες του διοικητικού συμβουλίου της 
παραγράφου 1 του  άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920. Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου 
λαμβάνεται υπό τους όρους της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 και με 
τους περιορισμούς της παραγράφου 13 του  άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920." 

 
 
Συγκεκριμένα  το 2008,  με την από 17.12.2008  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Εταιρείας, που ελήφθη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 § 13 του Κ.Ν. 2190/1920  και 
κατόπιν των από 4.5.2006, 22.9.2006  αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων της 
Εταιρείας,  το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε, με καταβολή μετρητών από τους 
δικαιούχους, κατά ποσό  πέντε χιλιάδων οχτακοσίων ογδόντα οχτώ  και σαράντα λεπτών Ευρώ (€ 
5.888,40), με έκδοση  δέκα εννέα χιλιάδων εξακοσίων είκοσι  οχτώ (19.628) νέων μετοχών της 
Εταιρείας, ονομαστικής αξίας € 0,30 εκάστης .   
 
 
γ. σύμφωνα με το νόμο 2190/1920 και ειδικότερα κατά τη διάταξη του άρθρου 16 του παραπάνω 
νόμου παρέχεται δυνατότητα στην εταιρεία να αποφασίσει την απόκτηση δικών της μετοχών.   
Σύμφωνα με την από 06.5.2008 απόφαση της ΓΣ των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η 
δυνατότητα αγοράς ιδίων μετοχών  για περίοδο 24 μηνών με έναρξη ισχύος την ημερομηνία Γ.Σ. , 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του   Ν. 2190/1920. Ωστόσο  μέχρι σήμερα η εταιρεία δεν 
προέβη σε αγορά ιδίων μετοχών.  
 
 
9.Σημαντική συμφωνία  που έχει συνάψει η Εταιρεία  και η οποία τίθεται σε ισχύ, τροποποιείται ή 
λήγει σε περίπτωση  αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρείας κατόπιν δημόσιας πρότασης και τα 
αποτελέσματα της συμφωνίας αυτής. 
Δεν υφίσταται τέτοια συμφωνία. 
 
10.  Κάθε συμφωνία που η Εταιρεία έχει συνάψει με τα μέλη του Διοικητικού  της Συμβουλίου  ή με 
το προσωπικό της, η οποία  προβλέπει  αποζημίωση σε περίπτωση  παραίτησης ή απόλυσης  χωρίς 
βάσιμο λόγο ή τερματισμό της θητείας ή της απασχόλησής του εξαιτίας της δημόσιας πρότασης. 
Δεν υπάρχουν συμφωνίες της Εταιρείας με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  της ή με το 
προσωπικό της, οι οποίες  να προβλέπουν την καταβολή αποζημίωσης ειδικά σε περίπτωση 
παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο ή τερματισμού  της θητείας ή της απασχόλησής τους 
εξαιτίας δημόσιας πρότασης. 
 
 
 
 
 



ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.                                                                                      

                                   
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 
 

86 
 

25. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  
 
Οι λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις κατά την 31 Δεκεμβρίου 2008 περιλαμβάνουν: 
 
 ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007 
Λοιπές χρηματοοικονομικές 
υποχρεώσεις 

37 42 0 0 

Εγγυήσεις 66 5.709 0 0 
Λοιπές υποχρεώσεις 130 383 0 2 
 233 6.134 0 2 
 
26. Εμπορικές και Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 
 
Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναλύονται ως κάτωθι: 

 ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007 
Προμηθευτές 82.282 46.999 35.360 22.302 

Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες 
επιχειρήσεις (Σημείωση 29) 

13.427 21.657 13.470 21.784 

Υποχρεώσεις για κέρδη νικητών 1.345 738 0 0 
Λοιποί Πιστωτές (1) 24.463 13.841 1.753 1.908 
Φόροι 7.249 5.839 2.859 987 
Μερίσματα πληρωτέα 507 803 507 530 

 129.273 89.877 53.949 47.511 

     
(1) Συμπεριλαμβάνονται παράγωγα χρηματοοικονομικά προιόντα συνολικής αξίας για τον Όμιλο 
31/12/2008 € 727 χιλ. (31/12/2007 € 280 χιλ.) και την Εταιρεία 31/12/2008 € 624 χιλ. 
(31/12/2007 € 183 χιλ.) 
 
Τα παραπάνω υπόλοιπα είναι άτοκα. 
 
27. Βραχυπρόθεσμα Δάνεια και δόσεις μακροπρόθεσμων δανείων πληρωτέων στη 
επόμενη χρήση 

 
Τα βραχυπρόθεσμα δάνεια είναι αναλήψεις με βάση διάφορα πιστωτικά όρια που διατηρεί ο Όμιλος 
με διάφορες τράπεζες. Η χρησιμοποίηση των συγκεκριμένων πιστώσεων αναλύεται παρακάτω: 
 

31-Δεκ-08 ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007 

Δάνεια σε EURO 10.395 14.848 0 0 
Δάνεια σε ZAR 18.645 18.718 0 0 
Δάνεια σε PEN 7.070 - 0 0 
Δάνεια σε PLN 665 - 0 0 
Δάνεια σε CLP 1.278 2.762 0 0 
Δάνεια σε EGP 2.492 1.173 0 0 
Δάνεια σε USD 3.744 0 0 0 

 44.289 37.501 0 0 
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Η χρονική απεικόνιση βραχυχρόνιων και μακροχρόνιων απαιτήσεων και υποχρεώσεων έχει 
ως ακολούθως: 
 
  OΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

  2008 2007 2008 2007 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ         
Πελάτες 141.974 83.039 56.426 36.685 
Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη 79.631 83.898 169.064 153.626 
Έξοδα προπληρωθέντα και λοιπές 
απαιτήσεις 106.381 89.348 23.729 20.899 
Προβλέψεις για επισφαλείς 
απαιτήσεις -5.869 -6.207 -4.358 -4.358 
Σύνολο 322.117 250.078 244.861 206.852 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΛΗΚΤΟΤΗΤΑΣ       
0-3 μήνες 38.479 82.011 0 94.388 
3-12 μήνες 177.937 57.383 244.444 71.178 
Πέρα από 1  χρόνο 105.701 110.684 417 41.286 
Σύνολο 322.117 250.078 244.861 206.852 

 OΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

  2008 2007 2008 2007 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ         
Προμηθευτές 82.283 46.999 35.360 23.374 
Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα 
μέρη 13.427 21.657 13.471 21.722 
Λοιπές Υποχρεώσεις 33.797 27.355 5.116 2.417 
Σύνολο 129.507 96.011 53.947 47.513 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΛΗΚΤΟΤΗΤΑΣ       
0-3 μήνες 49.405 61.991 26.563 25.789 
3-12 μήνες 79.869 27.886 27.384 21.722 
Πέρα από 1 χρόνο 233 6.134 0 2 

Σύνολο 129.507 96.011 53.947 47.513 
 
 
28. Ενδεχόμενες απαιτήσεις, υποχρεώσεις και Δεσμεύσεις.  
 

(α) Δικαστικές υποθέσεις: 
 

ΕΠΙΔΙΚΕΣ Ή ΥΠΟ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 
 
 
α. Την 5.9.2005 κοινοποιήθηκε στην εταιρεία, 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. Η εκδίκαση της υπόθεσης είχε 

προσδιοριστεί για τις 14.2.2008, οπότε και αναβλήθηκε για τις 8.10.2009. Με την ανωτέρω 

αγωγή η ενάγουσα παραιτήθηκε του δικογράφου της αγωγής που είχε ασκήσει στις 10.1.2003 

κατά της Εταιρίας και της ΟΠΑΠ ΑΕ  με το ίδιο περιεχόμενο η οποία είχε προσδιορισθεί για την 

18.5.2005 όποτε και η συζήτηση της είχε ματαιωθεί. 
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β. 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 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. Τόσο η ΟΠΑΠ Α.Ε. όσο 

και οι ως άνω εταιρείες άσκησαν στις 28.06.06 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 ορίστηκε να 

εκδικαστεί στις 9.11.2009. Για την υπόθεση αυτή έχει γίνει σχετική πρόβλεψη.  

 

γ.  Η    INTRALOT  άσκησε την 12.5.2005 αγωγή της κατά του κ. Κ. Θωμαϊδη ενώπιον του 

Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία η  INTRALOT  ζητά την καταβολή του ποσού 

των 300.000 €  ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. Η συζήτηση της υπόθεσης 

ορίστηκε αρχικά στις 26.1.2006. Την 18.1.2006 κοινοποιήθηκε στην εταιρεία  η από 9.1.2006 

αγωγή του κ. Κ. Θωμαϊδη, ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία ο 

ενάγων ζητά την καταβολή του ποσού των  €  300.000   ως χρηματική ικανοποίηση λόγω 

ηθικής βλάβης. Δικάσιμος της ως άνω αγωγής ορίστηκε η 14.12.2006. Η αγωγή της INTRALOT  

κατά του κ. Κ. Θωμαϊδη  αναβλήθηκε για την 14.12.2006. Οι δύο αγωγές  συνεκδικάστηκαν 

και εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 7936/2007 απόφαση που κήρυξε ματαιωθείσα την από 9.1.2006 

αγωγή του κ. Κ. Θωμαϊδη και έκανε εν μέρει δεκτή την από 12.5.2005 αγωγή της INTRALOT. 

 

δ. Στις 6.8.07 κοινοποιήθηκε στην INTRALOT η από 6.8.07 ασκηθείσα ενώπιον του Δ.Σ. της 

εταιρείας «Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε.» προσφυγή του 

Ν.2522/1997 της Ένωσης Εταιρειών “G-TECH Corporation” και “G-TECH Global Services 

Corporation Ltd” εναντίον της από 31.7.2007 αποφάσεως του ΔΣ της εταιρείας «Οργανισμός 

Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε.» με την οποία αποφασίστηκε η σύναψη σύμβασης 

με την INTRALOT. Με την προσφυγή αυτή ζητείται η εξαφάνιση της ανωτέρω αποφάσεως του 

Δ.Σ. της ΟΠΑΠ Α.Ε. και κάθε άλλης συναφούς πράξεως. Στις 27.08.07 κοινοποιήθηκε στην 

INTRALOT αίτηση λήψης ασφαλιστικών μέτρων της παραπάνω Ένωσης Εταιρειών κατά της 

ΟΠΑΠ Α.Ε., με την οποία αιτήθηκε την αναστολή εκτέλεσης της ανωτέρω αποφάσεως του ΔΣ 

της ΟΠΑΠ Α.Ε. και της σύμβασης της ΟΠΑΠ Α.Ε. με την INTRALOT, δικάσιμος για την εκδίκαση 

της οποίας ορίστηκε η 11.09.07. Η INTRALOT άσκησε παρέμβαση στην ανωτέρω δίκη υπέρ της 
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ΟΠΑΠ Α.Ε. Το Δικαστήριο με την υπ’αριθμ. 7597/2007 απόφασή του απέρριψε την αίτηση της 

Ένωσης Εταιρειών “G-TECH Corporation” και “G-TECH Global Services Corporation Ltd”. 

 

ε. Κατά των α. του εκδοτικού οίκου με την επωνυμία «Ι. Σιδέρης – Υιοί Ανδρέου Σιδέρη Ο.Ε.», 

β. του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), γ. του κ. Θεοδοσίου 

Παλάσκα, Διευθυντή Έρευνας του ΙΟΒΕ, δ. του Ιδρύματος Κόκκαλη και ε. της “INTRALOT” 

ασκήθηκε,  η από 8.3.2007 αγωγή του κ. Χαράλαμπου Κολυμπάλη, ο οποίος ζητά να 

αναγνωριστεί ως μοναδικός δημιουργός του έργου με θέμα «Οι οικονομικές επιπτώσεις του 

αθλητισμού στην Ελλάδα» και το δικαίωμά της πνευματικής ιδιοκτησίας επ’ αυτού, καθώς και 

να του καταβληθεί το ποσόν των € 300.000 ως χρηματική αποζημίωση λόγω ηθικής βλάβης. 

Δικάσιμος για την εκδίκαση ορίστηκε η 20.2.2008 οπότε και αναβλήθηκε για τις 4.3.2009, 

οπότε και αναβλήθηκε εκ νέου για τις 24.2.2010.  

 

στ. Στην Τουρκία, κατά του διαγωνισμού για την διοργάνωση και λειτουργία του κεντρικού 

πρακτορείου διαχείρισης ρίσκου που διοργανώθηκε από τον οργανισμό Spor Toto (Genclik ve 

Spor Genel Mudurlugu -GSGM) και κατά του συμβολαίου για το προκαθορισμένο στοίχημα που 

υπογράφηκε στις 2 Οκτωβρίου 2003 ως αποτέλεσμα του προαναφερθέντος διαγωνισμού 

μεταξύ του GSGM και της κατά 45% θυγατρικής εταιρείας «Inteltek Internet Teknoloji Yatırım 

ve Danışmanlık Ticaret A.Ş» (Inteltek) άσκησαν προσφυγές οι εταιρείες “Reklam Departmani 

Basin Yayin Produksiyon Yapimcilik Danışmanlık ve Ticaret Limited Sirketi” (Reklam 

Departmani) και “Gtech Avrasya Teknik Hizmet ve Musavirlik AS” (Gtech) με αίτημα 

αναστολής εκτέλεσης και ακύρωσης. 

Σχετικά με την προσφυγή της GTech, το Συμβούλιο της Επικρατείας (Danistay) αποφάσισε την 

αναστολή εκτέλεσης των διοικητικών πράξεων που έχουν σχέση με τη διαγωνιστική διαδικασία. 

Κατόπιν αυτής της αποφάσεως, το συμβόλαιο για το προκαθορισμένο στοίχημα της 2 

Οκτωβρίου 2003 καταγγέλθηκε από τον GSGM, ενώ ψηφίστηκε ο Ν. 5583/2007 που επέτρεψε 

στον GSGM να διεξάγει νέο διαγωνισμό και να υπογράψει νέο συμβόλαιο που θα είχε ισχύ 

μέχρι την 1.3.2008. Στις 15 Μαρτίου 2007, ο GSGM διεξήγαγε νέο διαγωνισμό στον οποίο η 

Inteltek αναδείχθηκε προτιμητέα ανάδοχος και απόκτησε εκ νέου το δικαίωμα να λειτουργεί 

μέχρι την 1.3.2008. Παράλληλα, η Inteltek άσκησε δύο αγωγές κατά του GSGM ισχυριζόμενη 

ότι η καταγγελία του συμβολαίου της 2 Οκτωβρίου 2003 για το προκαθορισμένο στοίχημα 

έγινε δίχως νόμιμη αιτία και ότι το ως άνω συμβόλαιο ήταν νόμιμο και παρέμενε σε ισχύ. Η 

αγωγή απορρίφθηκε, όπως και τα ένδικα μέσα κατά της σχετικής αποφάσεως.  

 

Στις 27.2.2008 το Τουρκικό Κοινοβούλιο ψήφισε νέο νόμο που επέτρεψε στον GSGM να 

υπογράψει νέο συμβόλαιο για το προκαθορισμένο στοίχημα με την Inteltek με τους ίδιους 

όρους που είχε το τελευταίο συμβόλαιο με τον GSGM και ισχύ μέχρι ένα έτος, έως ότου η 

λειτουργία του παιχνιδιού, κατόπιν νέου διαγωνισμού που ο GSGM επιτρέπεται να διεξάγει 

σύμφωνα με τον ίδιο νόμο, ξεκινήσει. Η Inteltek υπέγραψε με τον GSGM νέο συμβόλαιο με τον 

GSGM με έναρξη διάρκειάς του την 1.3.2008.  
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Ο GSGM προκήρυξε στις 8.7.2008 νέο διαγωνισμό με ημερομηνία διεξαγωγής την 12.8.2008. 

Στις 28.8.2008 υποβλήθηκαν οι οικονομικές προσφορές επί του ανωτέρω διαγωνισμού. Η 

Inteltek προσέφερε την καλύτερη προσφορά και στις 29.8.2008 υπέγραψε με τον GSGM νέο 

συμβόλαιο με το οποίο απέκτησε το δικαίωμα διεξαγωγής παιχνιδιών στοιχημάτων στην 

Τουρκία για δέκα (10) έτη με ημερομηνία έναρξης τον Μάρτιο του 2009. 

 

 

ζ. Στην Τουρκία ο GSGM  άσκησε στις 23.01.2006 ενώπιον του Πρωτοδικείου της Άγκυρας 

αναγνωριστική αγωγή κατά της κατά 45% θυγατρικής εταιρείας Inteltek με την οποία ζητά να 

αναγνωριστεί ότι ο υπολογισμός της υπέρβασης της πληρωμής των παιχτών από το 

προκαθορισμένο στοίχημα δυνάμει της μεταξύ τους συμβάσεως γίνεται κάθε έκαστο εξάμηνο 

και όχι σε αθροιστική βάση στο τέλος της σύμβασης. Επόμενη δικάσιμος, μετά τον ορισμό των 

πραγματογνωμόνων, είχε οριστεί η 16η Νοεμβρίου 2006, οπότε και η εκδίκαση αναβλήθηκε 

για την 30η Ιανουαρίου 2007, οπότε και η υπόθεση εκδικάστηκε. Η απόφαση που εκδόθηκε 

από το  Πρωτοδικείο της Άγκυρας την 22.2.2007 δικαίωσε την Inteltek. Ο GSGM εφεσίβαλε 

την απόφαση. Στις 18.10.2007 κοινοποιήθηκε στην Inteltek η απόρριψη της έφεσης και 

συνεπώς η απόφαση του Πρωτοδικείου της Άγκυρας είναι οριστική. Ο GSGM άσκησε προσφυγή 

κατά της ανωτέρω οριστικής αποφάσεως, η οποία απερρίφθη και ο φάκελος της υπόθεσης 

εστάλη στο πρωτοδικείο, οπότε η απόφαση οριστικοποιήθηκε.  

H Inteltek είχε προβεί σε πρόβλεψη ύψους 3,3 εκατομμυρίων Τουρκικών Λιρών(€1,54 εκατ.) 

(πλέον 1,89 εκατομμύριων (€880 χιλ.) που αφορούσαν σε τόκους) στις οικονομικές 

καταστάσεις της για την πιθανή αρνητική έκβαση της υποθέσεως, η οποία ήρθη δυνάμει της 

οριστικής απόφασης του Πρωτοδικείου της Άγκυρας. Επιπλέον, η Inteltek ζητά το ποσό των 

2,34 εκατ. Τουρκικών Λιρών(€1,09 εκατ.) (πλέον τόκων) που είχε καταβληθεί την 1η και 3η 

περίοδο υπολογισμού και προς τον σκοπό αυτό άσκησε την από 21 Φεβρουαρίου 2008 αγωγή 

της δικάσιμος της οποίας ορίστηκε η 22.04.2008 όποτε και επαναπροσδιορίστηκε για την 

24.06.2008 και σε εκείνη τη δικάσιμο για την 06.11.2008 και τότε για τις 03.12.2008 προς 

συλλογή περαιτέρω αποδεικτικού υλικού. Στις 03.12.2008 το δικαστήριο αποφάσισε να ζητήσει 

έκθεση πραγματογνωμοσύνης και κατά τη δικάσιμο της 19.3.2009 το δικαστήριο δικαίωσε την 

Inteltek. Η Inteltek δεν έχει προβεί σε πρόβλεψη εσόδων σχετικά με τα ανωτέρω θέματα στις 

οικονομικές καταστάσεις της για την περίοδο που τελειώνει στις 31.12.2008. 

 

η. Στην Τουρκία, το Ελεγκτικό Συνέδριο (Sayistay) εξετάζοντας τους λογαριασμούς του GSGM 

του 2005 έκρινε ότι υπήρχαν υπερβάλλουσες πληρωμές προς την Inteltek για συγκεκριμένες 

λειτουργικές δαπάνες χιλίων εκ των τερματικών μηχανών του συστήματος, υπό τους όρους και 

του από 30.7.2002 και του από 2.10.2003 συμβολαίου, ύψους YTL 10.670.528,78 (€ 

4.965.808,26).  Για τον σκοπό αυτό απέστειλε την από 19.1.2007 επιστολή στον GSGM που 

επιδόθηκε την 26.1.2007. Από τις αρχές του 2007, ο GSGM άρχισε να παρακρατεί (και να 

τηρεί σε θεματοφύλακα) το ποσό αυτό από το ποσό που δικαιούται η Inteltek δυνάμει του από 

30.7.2002 συμβολαίου. Η Inteltek άσκησε αναγνωριστική αγωγή ενώπιον του πολιτικού 

δικαστηρίου της Άγκυρας ζητώντας να αναγνωριστεί ότι δεν υπάρχει χρέωση για ίδιες 
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υπηρεσίες εκ των δύο ως άνω συμβολαίων και να της αποδοθούν τα παρακρατηθέντα ποσά. Ο 

φάκελος έρευνας του Sayistay ήταν υπέρ των απόψεων της Inteltek και για τον λόγο αυτό ο 

GSGM επέστρεψε στην Inteltek το ποσό των 2,494 εκατ. Τουρκικών Λιρών(€ 1.160,65 εκατ.) 

που παρακρατούσε σε θεματοφύλακα για την περίοδο μέχρι την 26.3.2007. Κατόπιν των 

ανωτέρω, κατά τη δικάσιμο της 29 Απριλίου 2008, το Δικαστήριο αποφάσισε ότι δεν υφίσταται 

λόγος να εκδώσει απόφαση σχετικά με την υπόθεση.  

 

θ. - Στην Πολωνία,  πρώην εργαζόμενος της θυγατρική Totolotek SA έχει ζητήσει την 

καταβολή του ποσού των  PLN 11.200.000(€ 2.696.521,01) για δημιουργία λογισμικού που η 

εταιρεία χρησιμοποιεί. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των δικηγόρων που χειρίζονται την υπόθεση, 

η πιθανότητα ευδοκίμησης της αγωγής δεν είναι μεγάλη. 

  - Στην Πολωνία, η Totolotek SA σύμφωνα με απόφαση του εφετείου που εκδόθηκε στις 

10/4/2008, πρέπει να καταβάλει στην εταιρεία συμβούλων IDC το ισόποσο σε PLN των 1000Κ 

USD (€ 718,55Κ) πλέον τόκων. Το συνολικό ποσό για κεφάλαιο και τόκους ανέρχεται σε PLN 

4.049.930 (€975.064,40). Η υπόθεση αφορά σε εγγυητική επιστολή της εταιρείας συμβούλων 

IDC της οποίας η Totolotek SA είχε ζητήσει και πετύχει την κατάπτωση το 1999. H εταιρεία έχει 

ήδη επιβαρύνει τα αποτελέσματά της με το παραπάνω ποσό. Η εταιρεία εξετάζει την 

δυνατότητα άσκησης περαιτέρω ενδίκων μέσων.  

  - Στην Πολωνία, στις 10.4.2008 εξεδόθη απόφαση του αρμοδίου διαιτητικού δικαστηρίου 

επί α) της προσφυγής της Telenor Software (TTCOMM) κατά της εταιρείας Totolotek SA για το 

ποσό των PLN 85.526.710 (€20.591.479,48) που αφορά διαφυγόντα κέρδη της Telenor 

Software (TTCOMM) καθώς και για το ποσό των PLN 4.445.480,83 (€1.070.297,54) για 

τιμολόγια εκδοθέντα κατά τη διάρκεια της μεταξύ τους από 26.4.2000 σύμβασης και β) της 

ανταπαίτησης της εταιρείας Totolotek SA κατά της Telenor Software (TTCOMM) για 

αποκατάσταση ζημίας εκ διαφυγόντων κερδών για το ποσό των PLN 

93.552.601,74(€22.523.799,62). Το διαιτητικό δικαστήριο έκανε μερικώς δεκτή την προσφυγή 

της Telenor Software (TTCOMM) επιδικάζοντας υπέρ της το ποσό των PLN 

6.778.852,87(€1.391.321,26)  πλέον τόκων από 18.2.2006, ενώ απέρριψε την προσφυγή της 

Totolotek SA κατά της Telenor Software (TTCOMM). H εταιρεία έχει ήδη επιβαρύνει τα 

αποτελέσματά της με το παραπάνω ποσό. Εξετάζεται η δυνατότητα άσκησης περαιτέρω 

ενδίκων μέσων κατά της απόφασης αυτής στα πολιτικά δικαστήρια, ενώ έχει ήδη επιτευχθεί 

δικαστικά η αναστολή εκτέλεσης της απόφασης. 

 

ι. Στην Κύπρο, κατά εμμέσως θυγατρικής εταιρείας, δεκατρείς ενάγοντες έχουν ασκήσει αγωγή 

με την οποία ζητούν την καταβολή σε αυτούς του συνολικού ποσού των 283.000 λιρών 

Κύπρου (€483.513) ως κέρδος στοιχήματος που αφορούσε σε μη τερματισμό αυτοκινήτων 

Φόρμουλα 1 στο αγώνα της Indianapolis των ΗΠΑ στις 19.6.2005. Επειδή για τον 

συγκεκριμένο αγώνα υπήρχε η πληροφορία ότι κάποιες εταιρείες αυτοκινήτων δεν θα 

ξεκινούσαν τον αγώνα διότι υπήρχαν προβλήματα με τα ελαστικά (όπερ και εγένετο) και επειδή 

οι ενάγοντες γνώριζαν τούτο πριν τον ανωτέρω στοιχηματισμό, η εταιρεία αρνείται την 

καταβολή του ανωτέρω ποσού. Λόγω διαφωνιών των μερών σχετικά με τον ορισμό διαιτητή, η 
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υπόθεση θα επιλυθεί από τα Κυπριακά Δικαστήρια. Επί του παρόντος δεν έχει οριστεί δικάσιμος 

για την εκδίκαση της υποθέσεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έκρινε, κατόπιν της 

σχετικής νομικής συμβουλής των τοπικών δικηγόρων, ότι δεν συντρέχει λόγος για να προβεί 

σε πρόβλεψη για την ως άνω αγωγή καθώς και για το σύνολο των λοιπών αγωγών κατά των 

εταιρειών της εμμέσως θυγατρικής εταιρείας που ανέρχονται συνολικά σε 144.904 λίρες 

Κύπρου (€247.572). 

 

ια. Στην Αργεντινή, η θυγατρική εταιρεία “Tecno Acción S.A.” άσκησε ενώπιον του 

φορολογικού δικαστηρίου (οργάνου που δεν ανήκει στην τακτική δικαιοσύνη) προσφυγές κατά 

επιβολής προστίμων συνολικού ύψους (περιλαμβανομένων τόκων) 4.640.234,53 Πέσος 

Αργεντινής (€965.709,58) (επί των οποίων μπορεί να επιβληθούν και άλλα ποσά ως περαιτέρω 

πρόστιμα το ύψος των οποίων δεν μπορεί επί του παρόντος να εκτιμηθεί), τα οποία η 

φορολογική αρχή επέβαλε λόγω παράβασης, κατά την φορολογική αρχή, της φορολογικής 

νομοθεσίας. Σημειώνεται ότι κατά της οποίας αποφάσεως του φορολογικού δικαστηρίου, οι 

διάδικοι έχουν την δυνατότητα προσφυγής στην τακτική δικαιοσύνη. Στην παρούσα φάση οι 

νομικοί σύμβουλοι της θυγατρικής εταιρείας στην Αργεντινή δεν μπορούν να γνωμοδοτήσουν 

για την έκβαση της υπόθεσης. Σύμφωνα με τους όρους της από 30.12.2006 σύμβασης 

εξαγοράς των μετοχών της “Tecno Acción S.A.” έχει παρακρατηθεί σε λογαριασμό 

θεματοφυλακής (escrow) ποσό της τάξεως των 3.250.000 δολαρίων Η.Π.Α.(€ 2.335.273,41), 

μέρος του οποίου θα καλύψει τις ως άνω φορολογικές υποχρεώσεις. 

 

ιβ.  Στην Κολομβία, η Intralot έχει υπογράψει στις 22 Ιουλίου 2004 σύμβαση με την Empresa 

Territorial para la salud (“Etesa”) δυνάμει της οποίας απέκτησε το δικαίωμα διεξαγωγής 

τυχερών παιχνιδιών στην Κολομβία. Η Intralot σύμφωνα με τους όρους της ως άνω σύμβασης 

υπέβαλλε αίτημα έναρξης διαδικασίας διαιτησίας κατά της Etesa ζητώντας να αναγνωριστεί ότι 

υπήρξε απρόσμενη μεταβολή στα οικονομικά δεδομένα της ανωτέρω συμβάσεως σε βάρος της 

Intralot, για λόγους μη οφειλόμενους στην Intralot, και να υποχρεωθεί η Etesa στην αποδοχή 

της αλλαγής των οικονομικών όρων της σύμβασης σύμφωνα με τα αιτούμενα από την Intralot 

καθώς και να καταβάλει αποζημίωση στην Intralot (περιλαμβανομένων ποσών ως διαφυγόντων 

κερδών) ή, εναλλακτικά των ανωτέρω, να παύσει η ισχύς της σύμβασης δίχως περαιτέρω 

ευθύνη της Intralot. Το διαιτητικό δικαστήριο συγκροτήθηκε στις 28.10.2008, οπότε και η 

διαδικασία διαιτησίας ξεκίνησε και είναι σε εξέλιξη. Η εταιρεία έχει σχηματίσει  πρόβλεψη και 

έχει επιβαρύνει τα αποτελέσματα της τρέχουσας περιόδου  με ποσό  13.769.006.918 

Κολομβιανά πέσος (€ 4.397.487) που αντιστοιχούν στα αναφερόμενα ελάχιστα εγγυημένα 

βάσει της παραπάνω αναφερομένης σύμβασης με την ETESA. 

 

ιγ. Στις ΗΠΑ η GTech Corp. άσκησε αγωγή κατά της Λοταρίας της πολιτείας του Οχάιο (Ohio 

State Lottery Commission) («Λοταρία»), του κ. Michael Donlan υπό την ιδιότητά του ως 

εκτελεστικού διευθυντή της Λοταρίας και της θυγατρικής Intralot Inc., ενώπιον του 

δικαστηρίου Franklin County Court of Common Pleas. 
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Η αγωγή της ενάγουσας είναι αναγνωριστική και περιέχει αίτημα λήψης ασφαλιστικών μέτρων. 

Η ενάγουσα ζητεί να ληφθούν προσωρινά και οριστικά ασφαλιστικά μέτρα κατά της Λοταρίας 

και της Intralot Inc. ώστε να μην εκτελεστεί η Σύμβαση για Συμβατικές Υπηρεσίες («The 

Agreement for Contractual Services») που υπογράφηκε μεταξύ της Λοταρίας και της Intralot 

Inc. στις 16.06.2008. Επιπροσθέτως, η ενάγουσα ζητά, με την αναγνωριστική της αγωγή, να 

αναγνωριστεί ότι ο δεν άσκησε ορθά την διακριτική του ευχέρεια κατά την διαδικασία 

αξιολόγησης των υποβληθέντων προσφορών στον σχετικό διαγωνισμό και κατά την 

κατακύρωση του συμβολαίου στην Intralot Inc., σύμφωνα με την σχετική διακήρυξη του 

διαγωνισμού. 

Δικάσιμος για την εκδίκαση της υπόθεσης ορίστηκε η 12η  Νοεμβρίου 2008. Το δικαστήριο 

απέρριψε και τα δύο ως άνω αιτήματα της GTech Corp..   

 

 

Μέχρι τις 26.3.2009 πέραν των ανωτέρω, υπάρχουν και διάφορες άλλες επίδικες υποθέσεις οι 

οποίες δεν θα έχουν ουσιώδεις επιπτώσεις στην οικονομική κατάσταση του ομίλου. 
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(β) Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις: 

 

 
 
 

Εταιρία Εταιρία
ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ 2008 ΙNTRALOT EGYPT LTD -
ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ ΑΕ 2007-2008 E.C.E.S. SAE 2006-2008
BETTING CYPRUS LTD - INTRALOT OOO 2007-2008
INTRALOT DE CHILE SA 2008 POLDIN LTD 2001-2008

INTRALOT DE PERU SAC 2006-2008 INTRALOT ASIA PACIFIC LTD 2007-2008

INTRALOT INC. 2001-2008 INTRALOT AUSTRALIA PTY LTD 2005-2008

INTRALOT BETTING OPERATIONS 
(CYPRUS) LTD - INTRALOT SOUTH AFRICA LTD 2003-2008

ROYAL HIGHGATE LTD - INTRALOT LUXEMBOURG SA 2006-2008
POLLOT Sp.zo.o 2001-2008 INTRALOT ITALIA SRL 2007-2008

ΜALTCO LOTTERIES LTD 2003-2008 SERVICIOS TRANSDATA SA 2006-2008
ΙΝTRALOT HOLDINGS 
INTERNATIONAL LTD - INTRALOT IBERIA SAU 2007-2008

LOTROM SA - INTRALOT IBERIA HOLDINGS SA 2007-2008
YUGOLOT LTD 2000-2008 TECNO ACCION S.A. 2003-2008

YUGOBET LTD -
GAMING SOLUTIONS 
INTERNATIONAL SAC 2006-2008

BILOT EOOD 2003-2008
GAMING SOLUTIONS 
INTERNATIONAL LTD -

EUROFOOTBALL LTD 2005-2008 INTRALOT BEIJING Co LTD -

EUROFOOTBALL PRINT LTD 2004-2008 NAFIROL S.A. -

INTRALOT INTERNATIONAL LTD - INTRALOT ARGENTINA S.A 2007-2008

INTRALOT OPERATIONS LTD - LEBANESE GAMES S.A.L -
INTRALOT BUSINESS DEVELOPMENT 
LTD - VENETA SERVIZI S.R.L. 2007-2008

INTRALOT TECHNOLOGIES LTD - INTRALOT SOUTH KOREA 2008

INTELTEK INTERNET AS 2003-2008 INTRALOT FINANCE UK PLC 2008

LOTERIA MOLDOVEI SA - SLOVENSKE LOTERIE AS 2008
TOTOLOTEK SA 2001-2008 TORSYS AS -

WHITE EAGLE INVESTMENTS LTD - INTRALOT DO BRAZIL 2008
BETA RIAL Sp.Zoo 2001-2008 OLTP 2008
YUVENGA CJSC -

UNICLIC LTD -

BILYONER INTERAKTIF 
HIZMELTER AS (πρώην LIBERO 
INTERAKTIF AS) -

DOWA LTD - LOTRICH INFORMATION Co. LTD -

INTRALOT NEW ZEALAND LTD 2005-2008 GIDANI LTD 2003-2008
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 (γ)  Δεσμεύσεις: 
 
(i) Δεσμεύσεις από λειτουργικά μισθώματα: 
 
Την 31η Δεκεμβρίου 2008 στον Όμιλο υπήρχαν ποικίλες συμφωνίες λειτουργικής μίσθωσης που 
αφορούν την ενοικίαση κτιρίων και μεταφορικών μέσων. Τα έξοδα ενοικίασης περιλαμβάνονται στην 
κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2008. 
 Τα ελάχιστα μελλοντικά πληρωτέα μισθώματα ενοικίασης βάσει μη ακυρώσιμων συμβολαίων 
λειτουργικής μίσθωσης την 31η Δεκεμβρίου 2008 έχουν ως κάτωθι: 
 
 
 
 ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007 
Εντός 1 έτους 4.791 4.312 2.250 1.656
Μεταξύ 2 και 5 ετών 11.937 11.152 9.260 6.433
Πέραν των 5 ετών 5.041 150 2.398 0
Σύνολο 21.769 15.614 13.908 8.089

 
  
(ii) Εγγυήσεις: 
 
Η Εταιρία και ο Όμιλος την 31η Δεκεμβρίου 2008 είχαν τις παρακάτω ενδεχόμενες υποχρεώσεις από 
εγγυήσεις για: 
 
 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 
 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007 
(α) Εξόφληση προμηθειών παγίων 0 0 0 0 
(β) Συμμετοχή σε διαγωνισμούς 700 750 700 750 
(γ) Εγγυήσεις χρηματοδοτήσεων 100.297 154.751 243.276 136.737 
(δ) Καλής εκτέλεσης 58.531 54.316 40.970 75.410 
(ε) Επιστροφή προκαταβολών 0 0 0 0 
(στ) Υπόλοιπο τιμήματος θυγατρικής 0 0 0 0 
(ζ) Λοιπά 503 203 503 203 

 160.031 210.020 285.449 213.100 
 
 

(iii) Δεσμεύσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις 
 

 ΟΜΙΛΟΥ 
Χρηματοδοτικές 
μισθώσεις Ελάχιστες 

πληρωμές 

Παρούσα αξία 
ελαχ. 

Πληρωμών 
Ελάχιστες 
πληρωμές 

Παρούσα αξία ελαχ. 
Πληρωμών 

 31/12/2008 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2007 
Εντός ενός έτους 531 500 599 563 
Μετά από ένα έτος έως 
πέντε έτη 13.427 13.405 1.565 1.548 
Mειον:Τόκοι  -55 0 -53 0 
Σύνολο 13.903 13.905 2.111 2.111 
Χρηματοδοτικές 
μισθώσεις 

ΕΤΑΙΡΙΑ 

Εντός ενός έτους 0 0 0 0 
Μετά από ένα έτος έως 
πέντε έτη 0 0 0 0 
Mειον:Τόκοι  0 0 0 0 
Σύνολο 0 0 0 0 
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29.  Γνωστοποιήσεις Συνδεδεμένων Μερών 
  
Η ΙΝΤΡΑΛΟΤ προμηθεύεται αγαθά και υπηρεσίες ή και πωλεί αγαθά και παρέχει υπηρεσίες προς 
διάφορες συνδεδεμένες εταιρίες, στα πλαίσια της συνήθους επιχειρηματικής λειτουργίας. 
Αυτές οι συνδεδεμένες εταιρίες αποτελούνται από συγγενείς ή εταιρίες που έχουν κοινή ιδιοκτησία 
και/ή διοίκηση με τη ΙΝΤΡΑΛΟΤ.  

 

 

  ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες € 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007 
α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών   

        
-προς θυγατρικές 0 0 113.216 89.223 
-προς συνδεδεμένες 10.785 10.707 8.225 9.033 
-προς συγγενείς 18.119 28.479 3.728 24.231 
β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών           
-από θυγατρικές 0 0 18.460  11.903 
-από συνδεδεμένες 55.675 63.262 41.569 54.266 
-προς συγγενείς 5.642 4.502 0 0 
γ) Απαιτήσεις (1)         
-από θυγατρικές 0 0 155.025 133.755 
-από συνδεδεμένες 28.798 24.448 13.322 12.993 
-προς συγγενείς 50.833 59.451 716 6.878 
δ) Υποχρεώσεις          
-προς θυγατρικές 0 0 10.967 7.286 
-προς συνδεδεμένες 13.427 21.657 2.503 14.498 
-προς συγγενείς 0 0 0 0 
ε) Συναλλαγές και αμοιβές 
διευθυντικών στελεχών και μελών 
της διοίκησης 12.954 3.740 7.837 6.775 
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά 
στελέχη και μέλη της διοίκησης 398 46 0 0 
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά 
στελέχη και μέλη της διοίκησης 

1.108 308 0 0 

          
(1) Tα ποσά αναλύονται ως 
εξης:         
ι) απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη 

79.631 83.899 169.064 153.626 
(μειον) μακροπρόθεσμο 
μέρος(σημείωση 16) 50.724 58.473 0 41.000 
Απαιτήσεις από συνδεδεμένες 
επιχειρήσεις(σημείωση 18) 28.907 25.425 169.064 112.626 

 
Οι πωλήσεις και οι παροχή υπηρεσιών προς τις συνδεδεμένες εταιρείες γίνονται σε κανονικές τιμές 
αγοράς.  Τα ανοιχτά υπόλοιπα τέλους χρήσεως είναι χωρίς εξασφαλίσεις και η τακτοποίηση γίνεται σε 
μετρητά. Δεν έχουν παρασχεθεί ή ληφθεί εγγυήσεις για τις παραπάνω απαιτήσεις. Για τη χρήση που 
έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2008, η Εταιρία δεν έχει σχηματίσει πρόβλεψη για επισφάλειες η οποία να 
σχετίζεται με ποσά που οφείλονται από συνδεδεμένες εταιρείες. 
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30. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ  
 
Για την κάλυψη συναλλαγματικού και επιτοκιακού κινδύνου που είναι δυνατόν να προκύψει από 
υφισταμένη και μελλοντική χρηματοδότηση σε ξένο συνάλλαγμα, ο Όμιλος έχει προχωρήσει σε σύναψη 
ανάλογων συμβάσεων, για την μητρική και τις θυγατρικές του. 
 
Συμβάσεις Επιτοκίου: 
 
Θέση Cap  
Σύναψη: 18/09/2007 
Έναρξη Σύμβασης: 28/09/2007 
Λήξη: 30/09/2012 
Ποσό: € 30 εκατ. 
 
Θέση Cap  
Σύναψη: 12/02/2008 
Έναρξη Σύμβασης: 14/02/2008 
Λήξη: 16/02/2009 
Ποσό: € 10 εκατ. 
 
Θέση Swap 
Σύναψη: 30/09/2008 
Έναρξη Σύμβασης: 01/10/2008 
Λήξη: 01/10/2013 
Ποσό: € 20 εκατ. 
 
Θέση Cap  
Σύναψη: 25/11/2008 
Έναρξη Σύμβασης: 27/11/2008 
Λήξη: 16/02/2009 
Ποσό: € 10 εκατ. 
 
Θέση Cross Currency Swap 
Σύναψη: 29/02/2008 
Έναρξη Σύμβασης: 28/02/2008 
Λήξη: 28/02/2013 
Ποσό: € 20,42 εκατ. 
 

Θέση Cross Currency Swap  
Σύναψη: 13/11/2008 
Έναρξη Σύμβασης: 17/11/2008 
Λήξη: 17/08/2011 
Ποσό: € 1,9 εκατ. 
 

Θέση Cross Currency Swap 
Σύναψη: 09/12/2008 
Έναρξη Σύμβασης: 10/12/2008 
Λήξη: 17/08/2011 
Ποσό: € 1,48 εκατ. 
 

Από την αποτίμηση των ανωτέρω παραγώγων στην εύλογη αξία (fair value) για τη χρήση που έληξε την 
31 Δεκεμβρίου 2008, προέκυψε κέρδος ποσού € 409,6 χιλ. το οποίο καταχωρήθηκε στην καθαρή θέση.  
 
Επιπροσθέτως στις 31/12 o όμιλος είχε μία ακόμη ανοικτή θέση με την Lehman, η οποία χρεοκόπησε 
στις 15/09/07. Από την αποτίμηση του, προέκυψε ζημία € 110 χιλ. το οποίο καταχωρήθηκε στις 
προβλέψεις.  
 
Θέση Cap  
Σύναψη: 26/09/2007 
Έναρξη Σύμβασης: 30/09/2007 
Λήξη: 30/12/2012 
Ποσό: € 20 εκατ. 



ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.                                                                                      

                                   
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 
 

99 
 

 
Προθεσμιακές πωλήσεις συναλλάγματος/ αγορά-πώληση δικαιωμάτων προαίρεσης :  
 
Ο όμιλος έχει τέσσερις ανοιχτές θέσεις επί προθεσμιακών πωλήσεων συναλλάγματος (’forward 
contracts’) που ικανοποιεί τις προϋποθέσεις αντισταθμιστικής λογιστικής συνολικού ποσού € 6,9 εκατ. 
καθώς επίσης μία ανοιχτή θέση για αγορά – πώληση δικαιωμάτων προαίρεσης ποσού € 1,9 εκατ..  Από 
την αποτίμηση της εύλογης αξίας την 31 Δεκεμβρίου 2008 προέκυψε ζημία € 253,8 χιλ., το οποίο 
καταχωρήθηκε στα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα και κέρδος € 60,68 χιλ., το οποίο καταχωρήθηκε 
στα αποθεματικά. 
 
Ταυτόχρονα ο όμιλος μετά από πώληση παράγωγων προϊόντων που κατείχε από το 2007 και προέβη σε 
πώλησή τους και εμφάνισε ζημία ποσού € 1,32 εκατ. τα οποία καταχωρήθηκαν στα αποτελέσματα της 
χρήσεως. 
 
 
31. Λοιπές βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες προβλέψεις 
 
Το ποσό της πρόβλεψης για τις πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές την 31/12/08 
ανέρχεται για τον Όμιλο και την εταιρεία σε € 4,4 εκατ. Τα ποσά των προβλέψεων που είχαν 
σχηματισθεί μέχρι την 31/12/08 στον Όμιλο και αφορούν ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις ποσού € 540 
χιλ. και λοιπές προβλέψεις ποσού € 27,4 εκατ.. Αντίστοιχα η εταιρεία έχει σχηματίσει πρόβλεψη για 
ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις ποσού € 250 χιλ. και  για  λοιπές προβλέψεις € 14,6 εκατ.. 
 
 

32. Συγκρίσιμα στοιχεία 
 
Στα παρουσιαζόμενα στοιχεία της προηγούμενης χρήσης έγιναν περιορισμένου μεγέθους 
αναμορφώσεις για λόγους συγκρισιμότητας.  
 
 
 
33. Χρεωστικοί / Πιστωτικοί Τόκοι συναφή Έξοδα /Έσοδα 
 
 ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007 
Χρεωστικοί τόκοι δανείων  -27.216 -21.530 -16.020 -16.348 
Χρεωστικοί τόκοι μισθώσεων -571 -37 0 0 
Παράγωγα/Επενδύσεις 0 0 0 0 
Λοιπά  -515 -1.467 0 0 
Χρηματοοικονομικά έξοδα -3.880 -2.084 -134 0 
Προεξόφληση 0 -5.527 0 0 
Σύνολο Χρεωστικών Τόκων & 
Εξόδων -32.182 -30.645 -16.154 -16.348 

Παράγωγα/Επενδύσεις 267 496 0 0 
Τόκοι καταθέσεων 34.624 26.785 8.509 7.933 
Λοιπά 1.647 1.649 0 0 
Μερίσματα 0 8 35.597 51.215 
Προεξόφληση 3.662 168 0 0 
Σύνολο Πιστωτικών Τόκων  40.200 29.106 44.106 59.148 

Καθαρό αποτέλεσμα από τόκους 8.018 -1.539 27.952 42.800 
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Το καθαρό αποτέλεσμα από τόκους του ομίλου αναλύεται με βάση τις κατηγορίες του ΔΛΠ39 ως εξης: 
 
 
 ΟΜΙΛΟΣ 
  2008 2007 
Δάνεια και προκαταβολές 34.624 26.785 
Χρηματοοικονομικά στοιχεία κατεχόμενα εώς την λήξη 0 77 
Διαθέσιμα προς πώληση 0 216 
Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα 267 211 
Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις  αποτιμώμενες  στο  
αναπόσβεστο κόστος -27.787 -21.567 
Λοιπά 1.132 182 
Προεξόφληση 3.662 -5.359 
Χρηματοοικονομικά έξοδα -3.880 -2.084 

Σύνολο 8.018 -1.539 
 
 
 
34. Μεταγενέστερα γεγονότα 
 
Δεν υπάρχουν γεγονότα μεταγενέστερα της ημερομηνίας σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων 

που να επηρεάζουν σημαντικά την περιουσιακή διάρθρωση και την οικονομική θέση του Ομίλου.  

 
 

                                      
                                                                  

Μαρούσι, 30 Μαρτίου 2009 

  
 
 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 
ΚΑΙ  ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 
 
 
 

  

Σ. Π. ΚΟΚΚΑΛΗΣ 
Α.Δ.Τ. Π 695792 

 Κ.Γ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 
Α.Δ.Τ. Μ 102737 

 
 
 
 
 
 
 

  

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

 
 
 
 
 

  

Ι.Ο ΠΑΝΤΟΛΕΩΝ 
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 Ε. Ν. ΛΑΝΑΡΑ 
Α.Δ.Τ. AB 606682                     
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Νο 133 Ά ΤΑΞΗΣ 
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I. Δηλώσεις Μελών Διοικητικού Συμβουλίου 
(σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 2 του Ν. 3556/2007) 

 
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΠΑΠ ΑΕ:  

1. Χατζηεμμανουήλ Χρήστος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος 

2. Αλιφιεράκης Σοφοκλής, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και 

3. Παυλιάς Νικόλαος, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, 

βεβαιώνουμε και δηλώνουμε, εξ όσων γνωρίζουμε, ότι:  

α) Οι οικονομικές καταστάσεις της ΟΠΑΠ Α.Ε. για την χρήση από 1η Ιανουαρίου 2008 έως την 31η 

Δεκεμβρίου 2008, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά Πρότυπα, απεικονίζουν 

κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα 

αποτελέσματα χρήσεως του εκδότη καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση 

εκλαμβανομένων ως σύνολο.  

β) Η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις επιδόσεις, και τη 

θέση της εταιρείας, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων 

ως σύνολο, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που 

αντιμετωπίζουν.  

 
 

Περιστέρι, 16 Μαρτίου 2009 
 
 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. & 
Διευθύνων Σύμβουλος 

 

Ένα Μέλος του Δ.Σ. 
 
 

Ορισθέν Μέλος του Δ.Σ. 

Χρήστος Χατζηεμμανουήλ  Σοφοκλής Αλιφιεράκης  Νικόλαος Παυλιάς 
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II. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
 
Προς τους Μετόχους της ΟΠΑΠ Α.Ε. 

Έκθεση επί των Οικονομικών  Καταστάσεων 
Ελέγξαμε τις συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις της ΟΠΑΠ Α.Ε. (η Εταιρεία) καθώς και τις ενοποιημένες 

οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και των θυγατρικών της (ο Όμιλος) οι οποίες αποτελούνται από τον 

εταιρικό και ενοποιημένο ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2008, και τις καταστάσεις αποτελεσμάτων, 

μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή καθώς και 

περίληψη των σημαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηματικές σημειώσεις. 

Ευθύνη Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις 
Η Διοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη 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. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει σχεδιασμό, εφαρμογή και 

διατήρηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση οικονομικών 

καταστάσεων, απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η  ευθύνη αυτή 

περιλαμβάνει επίσης  την επιλογή και εφαρμογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια 

λογιστικών εκτιμήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις. 

Ευθύνη Ελεγκτή 
Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης επί αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων, με βάση τον έλεγχό 

μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχο σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρμονισμένα με τα 

Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συμμόρφωσή μας με τους κανόνες δεοντολογίας 

και το σχεδιασμό και διενέργεια του ελέγχου μας με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το κατά 

πόσο οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.   

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με 

τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται  

κατά την κρίση του ελεγκτή  και περιλαμβάνουν την εκτίμηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των 

οικονομικών καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίμηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής 

λαμβάνει υπόψη το σύστημα εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των 

οικονομικών καταστάσεων, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για 

την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας. Ο 

έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που 

εφαρμόσθηκαν 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 γνώμης μας. 
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Γνώμη 
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζουν 

εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας και του Ομίλου κατά την 31η 

Δεκεμβρίου 2008, την χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις Ταμειακές τους Ροές για τη χρήση που έληξε 

την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά 

υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Αναφορά επί άλλων νομικών θεμάτων 
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού 

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

107 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.    

         
 

Αθήνα, 16 Μαρτίου 2009 
 

Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΓΙΩΡΓΟΣ Ν. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  

Α.Μ. ΣΟΕΛ 15791 Α.Μ. ΣΟΕΛ 13671 
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III. Ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της περιόδου από 
1.1.2008 έως 31.12.2008 
(σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007) 

 
Η παρούσα ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου αφορά στην κλειόμενη χρήση 2008. Η έκθεση 

συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 άρθρο 43α παράγραφος 3 & 4, άρθρο 107 παρ. 3 

και άρθρο 136 παρ. 2.  Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 άρθρα 2γ, 6, 7 & 8 καθώς και τις 

αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 7/448/11.10.2007 άρθρο 2, 1/434/3.7.2007 και το Καταστατικό 

της εταιρείας, σας υποβάλλουμε για την κλειόμενη χρήση από 1.1.2008 έως 31.12.2008 την ετήσια έκθεση 

του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνει, τις ελεγμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές 

καταστάσεις, τις σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων και την έκθεση ελέγχου των ορκωτών 

ελεγκτών λογιστών. Στην παρούσα έκθεση περιγράφονται συνοπτικά πληροφορίες του Ομίλου και της 

εταιρείας ΟΠΑΠ AE, χρηματοοικονομικές πληροφορίες που στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση των 

μετόχων και του επενδυτικού κοινού για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα, τη συνολική 

πορεία και τις μεταβολές που επήλθαν κατά τη διάρκεια της κλειόμενης εταιρικής χρήσης (1.1.2008 – 

31.12.2008), σημαντικά γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα και την επίδραση αυτών στις οικονομικές 

καταστάσεις της ίδιας περιόδου. Επίσης περιγράφονται οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που 

ενδέχεται να αντιμετωπίσει ο Όμιλος και η εταιρεία στο μέλλον, η προβλεπόμενη πορεία και εξέλιξη των 

εταιρειών του Ομίλου, η εταιρική διακυβέρνηση, η μερισματική πολιτική και τέλος παρατίθενται ο αριθμός 

και η ονομαστική αξία του συνόλου των μετοχών καθώς και οι σημαντικές συναλλαγές μεταξύ του εκδότη 

και των συνδεδεμένων με αυτόν μερών.  

Α. Απολογισμός χρήσης 2008  

 
Εξέλιξη – Μεταβολές οικονομικών μεγεθών, Επιδόσεις 

 
Σε επίπεδο Ομίλου, τα οικονομικά μεγέθη, του οποίου προσδιορίζονται κατά κύριο λόγο από τα μεγέθη της 

μητρικής εταιρείας, έχουν ως ακολούθως: 

 
1. Ο κύκλος εργασιών, στον οποίο περιλαμβάνονται: α) οι πωλήσεις από τη διεξαγωγή των παιχνιδιών στη 

χρήση 2008 ποσού € 5.517.151 χιλ. και β) οι πωλήσεις από τη δραστηριότητα της θυγατρικής ΟΠΑΠ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. που αφορούσε στην παροχή υπηρεσιών για την διεξαγωγή του Παγκόσμιου 

Συνεδρίου Λοταριών (WLA), ποσού € 2.440 χιλ., ανήλθε σε € 5.519.591 χιλ. έναντι € 5.065.751 χιλ. την 

χρήση 2007, παρουσιάζοντας αύξηση σε ποσοστό 8,96%, η οποία αντανακλά: α) την αύξηση των 

πωλήσεων του παιχνιδιού ΚΙΝΟ κατά 16,83% και β) την αύξηση των πωλήσεων του παιχνιδιού «ΠΑΜΕ 

ΣΤΟΙΧΗΜΑ» κατά 3,18%.  

2. Τα μικτά κέρδη ανήλθαν στο ποσό των € 1.155.861 χιλ. έναντι € 1.021.893 χιλ. τη χρήση 2007, 

παρουσιάζοντας αύξηση σε ποσοστό 13,11%. 
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3. Τα λειτουργικά κέρδη προ αποσβέσεων, χρηματοοικονομικών και φόρων (EBITDA) ανήλθαν στο ποσό των 

€ 1.056.724 χιλ. έναντι € 810.004 χιλ. τη χρήση 2007, παρουσιάζοντας αύξηση σε ποσοστό 30,46%. Η 

αύξηση των λειτουργικών κερδών προ αποσβέσεων, χρηματοοικονομικών και φόρων (EBITDA) σε 

ποσοστό μεγαλύτερο από την αύξηση των πωλήσεων και η αύξηση των αντίστοιχων περιθωρίων, είναι 

αποτέλεσμα του περιορισμού ορισμένων λειτουργικών δαπανών όπως η μείωση των αποδιδόμενων 

ποσών στους νικητές του «ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ» εξ’ αιτίας της αποτελεσματικότερης διαχείρισης του 

παιχνιδιού καθώς και η μείωση των ποσών που διατίθενται για τη διαφήμιση των παιχνιδιών.  

4. Τα κέρδη προ φόρων παρουσίασαν αύξηση σε ποσοστό 27,99% και διαμορφώθηκαν στο ποσό των € 

993.963 χιλ. έναντι € 776.622 χιλ. τη χρήση 2007.  

5. Τα καθαρά κέρδη παρουσίασαν αύξηση σε ποσοστό 27,48% και ανήλθαν στο ποσό των € 728.488 χιλ. 

έναντι € 571.437 χιλ. τη χρήση 2007.  

6. Το κόστος πωλήσεων ανήλθε στο ποσό των € 4.363.730 χιλ. έναντι 4.043.858 χιλ. τη χρήση 2007, 

παρουσιάζοντας αύξηση κατά 7,91%, ποσοστό χαμηλότερο σε σχέση με το ποσοστό αύξησης  των 

πωλήσεων (8,96%), κυρίως λόγω του χαμηλότερου ποσοστού των κερδών νικητών επί των πωλήσεων 

του παιχνιδιού «ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ», σε σχέση με το αντίστοιχο ποσοστό της συγκρινόμενης χρήσης 

2007 (66,55% τη χρήση 2008 έναντι 71,21% τη χρήση του 2007). 

7. Τα έξοδα διοίκησης, διάθεσης καθώς και τα λοιπά έξοδα ανήλθαν συνολικά στο ποσό των € 200.983 χιλ. 

έναντι € 259.064 χιλ. τη χρήση 2007, παρουσιάζοντας μείωση 22,42%. Μείωση κατά 31,87% 

εμφανίζουν τα έξοδα διάθεσης τα οποία κατά κύριο λόγο αφορούν στη μητρική εταιρεία. Η μείωση αυτή 

οφείλεται κατά κύριο λόγο στην μείωση των οικονομικών ενισχύσεων και των ποσών που διατίθενται για 

τη διαφήμιση των παιχνιδιών.  

8. Τα καθαρά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα παρουσίασαν αύξηση κατά 134,38%. Η αύξηση αυτή 

αποδίδεται στους υψηλότερους πιστωτικούς τόκους, λόγω της αύξησης των διαθεσίμων και του μέσου 

επιτοκίου στη χρήση 2008.  

9. Οι αποσβέσεις αυξήθηκαν σε ποσοστό 102,08%, ανερχόμενες στο ποσό των € 96.855 χιλ. έναντι € 

47.929 χιλ. της χρήσης 2007. Η αύξηση αυτή οφείλεται στις αποσβέσεις που προέκυψαν από τις άδειες 

χρήσης των λογισμικών και του τεχνολογικού εξοπλισμού του Ιδιωτικού Συμφωνητικού με την 

κοινοπραξία ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. της 31.7.2007 καθώς και στην μεταβολή της εκτίμησης της ωφέλιμης ζωής 

της αποκτηθείσας τεχνογνωσίας βάσει του Ιδιωτικού Συμφωνητικού με την κοινοπραξία ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. 

της 23.11.2006 για το παιχνίδι «ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ».  

10. Οι ταμειακές ροές του Ομίλου προσδιορίζονται κατά κύριο λόγο από τις ταμειακές ροές της μητρικής 

εταιρείας.  

 α) Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες στη χρήση 2008 αυξήθηκαν κατά 21,59% 

(ποσοστό μικρότερο της λειτουργικής κερδοφορίας 30,46%), στο ποσό των € 856.523 χιλ. έναντι € 

704.438 χιλ. της χρήσης 2007, κυρίως λόγω: 1) της πληρωμής ποσού € 25 εκ. για την οικονομική 

ενίσχυση των πυρόπληκτων περιοχών, ποσό που βάρυνε τα αποτελέσματα της χρήσης 2007 και 2) των 
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αυξημένων εισροών στη χρήση 2007 από την είσπραξη απαιτήσεων από τους πράκτορες και την 

Εταιρεία Στοιχημάτων μετά την ολοκλήρωση του μεταξύ μας Ιδιωτικού Συμφωνητικού στις 29.1.2007.  

 β) Στη χρήση 2008 οι εισροές από επενδυτικές δραστηριότητες (€ 34.451 χιλ.), αντανακλούν κυρίως 

αυξημένους πιστωτικούς τόκους, ενώ στη χρήση 2007 οι εκροές από επενδυτικές δραστηριότητες (€ 

61.415 χιλ.) αντανακλούν τη ληφθείσα τεχνογνωσία από το εξάμηνο Ιδιωτικό Συμφωνητικό της 

23.11.2006 με την κοινοπραξία ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. (€ 77.350 χιλ.) που εν μέρει αντισταθμίζεται από 

πιστωτικούς τόκους (€ 18.314 χιλ.). 

γ) Οι ταμειακές εκροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες ανήλθαν σε € 677.446 χιλ. από € 534.289 

χιλ. την χρήση 2007 και αφορούν κυρίως στην καταβολή του υπόλοιπου μερίσματος 2007 και 

προμερίσματος 2008 και πληρωμές δόσεων της χρηματοδοτικής μίσθωσης βάσει του τριετούς Ιδιωτικού 

Συμφωνητικού της 31.7.2007 με την κοινοπραξία ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. 

 
Παράγοντες δημιουργίας αξίας και μέτρησης επιδόσεων 

 
Ο Όμιλος παρακολουθεί τις επιδόσεις μέσα από την ανάλυση των εννέα βασικών επιχειρηματικών του 

τομέων, οι οποίοι, με βάση το Δ.Λ.Π. 14, είναι τα εννέα  παιχνίδια που διεξάγει, οργανώνει και λειτουργεί. 

Ο τομέας με τη μεγαλύτερη ποσοστιαία συμμετοχή στις πωλήσεις των παιχνιδιών είναι το ΚΙΝΟ, του οποίου 

ο κύκλος εργασιών αποτέλεσε για τη χρήση 2008 το 51,21% του κύκλου εργασιών των παιχνιδιών του 

Ομίλου ενώ συνεισέφερε και το 44,73% του συνολικού μικτού κέρδους. Τα έσοδα από το παιχνίδι ΚΙΝΟ 

ανήλθαν σε € 2.825.122 χιλ. έναντι € 2.418.090 χιλ. της χρήσης 2007 παρουσιάζοντας αύξηση σε ποσοστό 

16,83%. 

Δεύτερος σε πωλήσεις έρχεται ο επιχειρηματικός τομέας του παιχνιδιού «ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ» που για τη 

χρήση 2008 συμμετέχει κατά 40,13% επί των συνολικών πωλήσεων των παιχνιδιών και κατά 41,19% στα 

μικτά κέρδη του Ομίλου. Τα έσοδα από το παιχνίδι ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ανήλθαν σε € 2.214.188 χιλ. έναντι € 

2.145.952 χιλ. της χρήσης 2007, παρουσιάζοντας αύξηση σε ποσοστό 3,18%. 

Το παιχνίδι ΤΖΟΚΕΡ αποτελεί ακόμα ένα σημαντικό τομέα δραστηριότητας για τον Όμιλο. Ο τομέας αυτός 

κατά τη χρήση 2008 αποτέλεσε το 4,43% του κύκλου εργασιών των παιχνιδιών καθώς και το 7,19% επί του 

συνολικού μικτού κέρδους. Τα έσοδα από το παιχνίδι ΤΖΟΚΕΡ ανήλθαν σε € 244.474 χιλ. έναντι € 256.536 

χιλ. της χρήσης 2007, σημειώνοντας μείωση σε ποσοστό 4,70%. 

Τα υπόλοιπα παιχνίδια SUPER 3, ΠΡΟΠΟ, ΛΟΤΤΟ, ΠΡΟΤΟ, EXTRA 5 και ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ  αποτελούν το 4,23% 

του κύκλου εργασιών του Ομίλου για τη χρήση και 6,81% του συνολικού μικτού κέρδους.  

Ο Όμιλος έχει την πολιτική να αξιολογεί τα αποτελέσματα και την απόδοσή του σε μηνιαία βάση 

εντοπίζοντας έγκαιρα και αποτελεσματικά αποκλίσεις από τους στόχους και λαμβάνοντας αντίστοιχα 

διορθωτικά μέτρα. Επίσης, μετράει την αποδοτικότητά του κάνοντας χρήση χρηματοοικονομικών δεικτών 

απόδοσης που χρησιμοποιούνται διεθνώς: 

- ROCE (Return on Capital Employed) – «Αποδοτικότητα Συνολικών Απασχολούμενων Κεφαλαίων»: Ο 

δείκτης διαιρεί τα κέρδη προ φόρων και χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων με τα συνολικά 
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απασχολούμενα κεφάλαια του Ομίλου, τα οποία είναι το άθροισμα της Καθαρής Θέσης και του συνόλου των 

δανείων.  

- ROE (Return on Equity) – «Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων»: Ο δείκτης διαιρεί τα κέρδη μετά από φόρους 

με την Καθαρή Θέση του Ομίλου. 

- EVA (Economic Value Added) – «Προστιθέμενη Οικονομική Αξία»: Το μέγεθος αυτό υπολογίζεται 

πολλαπλασιάζοντας τα συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια με τη διαφορά (ROCE – Κόστος Κεφαλαίου) και 

αποτελεί το ποσό κατά το οποίο αυξάνει η οικονομική αξία του Ομίλου. Ο Όμιλος για να υπολογίσει το 

κόστος κεφαλαίου χρησιμοποιεί τον τύπο του WACC – «μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου».  

Οι παραπάνω δείκτες για τη χρήση 2008 σε σύγκριση με την αντίστοιχη του 2007 κινήθηκαν ως εξής: 

  31.12.2008 31.12.2007
ROCE 1,35 1,19 
ROE 1,07 1,00 
EVA € 890 εκ. € 728 εκ. 

Άλλοι δείκτες για τη χρήση 2008 σε σύγκριση με την αντίστοιχη του 2007: 

  31.12.2008 31.12.2007 
Περιθώριο EBITDA 19,14% 15,99% 
Περιθώριο μικτού κέρδους 20,94% 20,17% 

 
Βασικά κέρδη ανά μετοχή (ποσά σε ευρώ) 

ΧΡΗΣΗ 2008 ΧΡΗΣΗ 2007 
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
2,2837 2,2625 1,7913 1,7376 

 
 
Σε επίπεδο μητρικής εταιρείας:  
 
1. Ο κύκλος εργασιών από τη διεξαγωγή των παιχνιδιών τη χρήση 2008 ανήλθε στο ποσό των € 5.328.100 

χιλ. έναντι € 4.929.708 χιλ. την αντίστοιχη χρήση 2007, παρουσιάζοντας αύξηση σε ποσοστό 8,08%. 

2. Τα μικτά κέρδη ανήλθαν στο ποσό των € 1.125.563 χιλ. έναντι € 999.642 χιλ. τη χρήση 2007, 

παρουσιάζοντας αύξηση σε ποσοστό 12,60%. 

3. Τα λειτουργικά κέρδη προ αποσβέσεων, χρηματοοικονομικών και φόρων ανήλθαν στο ποσό των €  

1.050.777 χιλ. έναντι € 785.396 χιλ. τη χρήση 2007, παρουσιάζοντας αύξηση σε ποσοστό 33,79%. 

4. Τα κέρδη προ φόρων παρουσίασαν αύξηση σε ποσοστό 30,71% και διαμορφώθηκαν στο ποσό των € 

985.573 χιλ. έναντι € 754.020 χιλ. τη χρήση 2007.  

5. Τα καθαρά κέρδη παρουσίασαν αύξηση σε ποσοστό 30,21% και ανήλθαν στο ποσό των € 721.733 χιλ. 

έναντι € 554.302 χιλ. τη χρήση 2007.  
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Β. Σημαντικά γεγονότα κατά τη χρήση 2008 και η επίδρασή τους στις οικονομικές 
καταστάσεις 

1. Διακοπή αποδόσεων της ΟΠΑΠ Α.Ε. προς την θυγατρική ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Α.Ε. 

 
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 7/25.2.2008 (θέμα 12ια) απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας, εγκρίθηκε η διακοπή 

απόδοσης του ποσοστού 1% επί των πωλήσεων του παιχνιδιού ΚΙΝΟ, του 5% επί του εν λόγω ποσοστού, 

καθώς και των σχετικών εξόδων διαχείρισης στη θυγατρική εταιρεία ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. από 

1.1.2008. Το ποσό που προέκυπτε από τις παραπάνω αποδόσεις αποτελούσε διεταιρική συναλλαγή μετά την 

αφαίρεση του ΦΠΑ και επιβάρυνε τα αποτελέσματα της μητρικής εταιρείας. Συνεπώς, η διακοπή απόδοσης 

των παραπάνω ποσών επιδρά θετικά στη κερδοφορία της μητρικής και κατ’ επέκταση στα βασικά κέρδη ανά 

μετοχή.  

2. Συμφωνία με πράκτορες 
 
Ήδη το συμβατικό κείμενο έχει συμφωνηθεί, οι απαραίτητες εγκρίσεις από τις αρμόδιες διοικητικές αρχές 

έχουν ληφθεί και αναμένεται η υπογραφή των ατομικών συμβάσεων. Η παραπάνω συμφωνία σ’ ένα 

ενδεχόμενο «ανοίγματος» της αγοράς των τυχερών παιχνιδιών στο μέλλον, θα καταστήσει την αντιμετώπιση 

του ανταγωνισμού αποτελεσματικότερη και με τη μικρότερη δυνατή απώλεια μεριδίου αγοράς. 

 
3. Λειτουργική αναδιοργάνωση 

 
Η Διοίκηση, στο πλαίσιο της ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού του Ομίλου της ΟΠΑΠ Α.Ε., αποφάσισε τη 

μετάβαση σε νέο στρατηγικό μοντέλο οργάνωσης των ελληνικών εταιρειών του Ομίλου, δηλαδή της 

μητρικής ΟΠΑΠ Α.Ε. και της θυγατρικής ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. Η νέα οργανωτική δομή τους 

αποσκοπεί στην αποτελεσματικότερη οργάνωση, αναδιάταξη και επανακαθορισμό των ροών εργασιών των 

δύο εταιρειών, προκειμένου αυτές να λειτουργούν αποτελεσματικά και συμπληρωματικά μεταξύ τους, βάσει 

διεθνών προτύπων οργάνωσης, λειτουργίας και εταιρικής διακυβέρνησης. 

Η νέα οργανωτική δομή του Ομίλου έχει ήδη εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, ενώ 

ορίσθηκαν οι Γενικοί Διευθυντές και οι Διευθυντές που θα στελεχώσουν την μητρική εταιρεία και την 

θυγατρική της, ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε., η οποία αναλαμβάνει πλέον όλες τις σχετικές με το δίκτυο 

των πρακτόρων δραστηριότητες. 

 
4. Παράδοση τεχνολογικού εξοπλισμού και λογισμικού (εγκατάσταση ΤΑΧ) 

 
α) Τον Ιούνιο του 2008 ολοκληρώθηκε η διάθεση προς χρήση όλων των τερματικών που προβλέπονται στο 

από 31.7.2007 Ιδιωτικό Συμφωνητικό καθώς και η εγκατάσταση στα πρακτορεία 10.000 περίπου Τερματικών 

Αυτόνομης Χρήσης (ΤΑΧ). Στο διάστημα που πέρασε αξιολογήθηκε η λειτουργία τους και προδιαγράφηκαν οι 

τροποποιήσεις που απαιτούνται για να γίνει περισσότερο ελκυστική η χρήση τους από τους παίκτες. Οι 

βελτιώσεις αυτές έχουν ήδη εγκατασταθεί μαζί με τις βελτιώσεις για την αναμόρφωση των παιχνιδιών. 
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β) Παράλληλα με τα παραπάνω συνεχίζεται η ανάπτυξη και εγκατάσταση του λοιπού λογισμικού, το οποίο 

περιγράφεται στο παραπάνω Ιδιωτικό Συμφωνητικό μεταξύ της ΟΠΑΠ Α.Ε. και της κοινοπραξίας INTRALOT.  

 
5. Άσκηση δικαιώματος προαίρεσης της υλικοτεχνικής υποδομής σύμφωνα με το Ιδιωτικό 

Συμφωνητικό της 31.7.2007 με την κοινοπραξία ΙΝΤΡΑΛΟΤ 
 

Η κοινοπραξία ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. – ΙΝΤΡΑΛΟΤ INTERNATIONAL LTD και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ Α.Ε., σε 

εφαρμογή του άρθρου 13.1 του από 31.7.2007 Ιδιωτικού Συμφωνητικού με την ΟΠΑΠ Α.Ε., με έγγραφη 

δήλωσή της άσκησε το δικαίωμα μεταβίβασης προς την ΟΠΑΠ Α.Ε. της υλικοτεχνικής υποδομής που 

αναφέρεται στο εν λόγω Ιδιωτικό Συμφωνητικό. 

Το συνολικό τίμημα ανήλθε στο ποσό των € 20 εκ. πλέον ΦΠΑ και καταβάλλεται σε εννέα (9) ισόποσες 

τριμηνιαίες δόσεις. Σημειώνεται ότι το παραπάνω δικαίωμα προαίρεσης έχει ήδη απεικονιστεί στις 

δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.   

 
6. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη  

 
Στο πλαίσιο της προσπάθειας ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού της ΟΠΑΠ Α.Ε. και με ειδικότερο γνώμονα τη 

μεγιστοποίηση του κοινωνικού οφέλους των δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, η εταιρεία, για λόγους 

διαφάνειας και κοινωνικού ελέγχου, γνωστοποιεί στο κοινό τις οικονομικές ενισχύσεις που προσφέρει.  

Το πρόγραμμα χορηγιών και ενισχύσεων της ΟΠΑΠ Α.Ε. επικεντρώνεται σε συντονισμένες δράσεις, που 

προωθούν τις αξίες του αθλητισμού, της παιδείας, του πολιτισμού, του περιβάλλοντος και της δημόσιας 

υγείας. Στηρίζοντας τέτοιες δράσεις, η ΟΠΑΠ Α.Ε. επιδιώκει να συνεισφέρει στην ελληνική κοινωνία, με 

τελικό στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών της.  

Το νέο πρόγραμμα χορηγιών και οικονομικών ενισχύσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης τέθηκε σε 

εφαρμογή από το πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου 2008.  

 
7. Αντιμετώπιση Παράνομου Στοιχηματισμού  

 
Η ΟΠΑΠ Α.Ε., στην ιδιαιτέρως ανταγωνιστική αγορά τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων στην οποία 

δραστηριοποιείται, αντιμετωπίζει αποφασιστικά τις επιχειρήσεις που διεξάγουν παράνομα τυχερά παιχνίδια 

μέσω του διαδικτύου αλλά και τους παράνομους ιδιώτες πράκτορες στοιχημάτων, στο πλαίσιο της 

λειτουργίας της Επιτροπής Αντιμετώπισης Παράνομου Στοιχήματος στην οποία συμμετέχουν και 

θεσμοθετημένα όργανα της Πολιτείας (ΕΛ.ΑΣ., ΥΠ.Ε.Ε.). Επίσης ελέγχει μέσω των κερδισμένων δελτίων 

πιθανές περιπτώσεις ξεπλύματος βρώμικου χρήματος. 

 
8. Πάμε Στοίχημα 

 
Οι πωλήσεις του παιχνιδιού «ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ» κατά το μήνα Ιούνιο σημείωσαν σημαντική αύξηση της 

τάξεως 94,49% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο 2007 λόγω της διεξαγωγής του Ευρωπαϊκού 

Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου (EURO, από 7 έως 29 Ιουνίου), του οποίου οι αγώνες περιλήφθηκαν στα 
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κουπόνια του παιχνιδιού. Στην παραπάνω περίοδο οι πωλήσεις ανήλθαν στο ποσό € 233 εκ. και το ποσοστό 

των κερδών των νικητών επί των πωλήσεων διαμορφώθηκε σε 66,05%.  

Τον Αύγουστο του 2008 τέθηκε σε λειτουργία μία σημαντική βελτίωση του “ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ”, το νέο 

ενιαίο δελτίο, το οποίο μαζί με το νέο λογισμικό του παιχνιδιού δίνει τη δυνατότητα στους παίκτες να 

συνδυάζουν διαφορετικού τύπου στοιχηματικά γεγονότα και παράλληλα εμπλουτίζει τις επιλογές τους. Η 

παραπάνω εξέλιξη ουσιαστικά βελτίωσε την όλη εικόνα του παρεχόμενου προϊόντος. 

Επίσης από το Σεπτέμβριο του 2008 δεν υπάρχουν περιορισμοί στη συμμετοχή ελληνικών ομάδων στο 

«ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ», ενώ από τις αρχές Νοεμβρίου 2008, επετράπη για πρώτη φορά η συμμετοχή στο 

«ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ» της ΠΑΕ Ολυμπιακός. 

 
9. Αναμορφώσεις Παιχνιδιών 

 
Ως συμπλήρωμα και ολοκλήρωση στη νέα εικόνα του παρεχόμενου προϊόντος της ΟΠΑΠ Α.Ε. 

προετοιμάστηκε και η αναμόρφωση των λοιπών παιχνιδιών. Έμφαση δόθηκε στη νέα μορφή δελτίων με 

σημαντικά αυξημένες δυνατότητες από αυτά που αντικατέστησαν, αλλά και στη δομή των παιχνιδιών με την 

εισαγωγή νέων και την τροποποίηση των υφιστάμενων κατηγοριών κερδών. Παράλληλα συνδυάζεται με 

αλλαγή της τιμολόγησης κάποιων από αυτά, η οποία είχε παραμείνει ως είχε, για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η 

εισαγωγή των αναμορφώσεων αυτών υλοποιήθηκε στις 26.1.2009 και με την ολοκλήρωσή της ενισχύθηκε 

σημαντικά η εικόνα των παιχνιδιών της ΟΠΑΠ Α.Ε., και η απήχησή τους στο καταναλωτικό κοινό.  

 
10. Γεωγραφική Επέκταση 

 
Η ΟΠΑΠ Α.Ε. συμμετέχοντας σε κοινοπρακτικό σχήμα με τρεις τοπικούς εταίρους, έχει ήδη προεπιλεγεί για 

να συμμετάσχει στον διαγωνισμό αποκρατικοποίησης της Τουρκικής Λοταρίας – Εθνικού Λαχείου. Ήδη 

προετοιμάζεται η προσφορά, η οποία με το υπάρχον χρονοδιάγραμμα πρόκειται να υποβληθεί στις 15 

Απριλίου 2009. 

  
11. Εταιρική Εικόνα Πρακτορείων 

 
Στα πλαίσια της υλοποίησης του έργου της Διαμόρφωσης της Ενιαίας Εταιρικής Εικόνας των Πρακτορείων 

της ΟΠΑΠ Α.Ε., ως προκαταρκτική ενέργεια πραγματοποιείται η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης 

όλων των όψεων και του υφιστάμενου πάγκου των πρακτορείων σε όλη την Ελληνική επικράτεια, από κατά 

τόπους μηχανικούς. 

Βάσει της από 25.11.2008 σύμβασης με την ΟΠΑΠ ΚΥΠΡΟΥ LTD, η ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. 

ανάλαβε την παροχή συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών, καθώς και την διεκπεραίωση όλων 

των ενεργειών και διαδικασιών που απαιτούνται για την υλοποίηση του έργου της διαμόρφωσης ενιαίας 

εικόνας στα πρακτορεία της ΟΠΑΠ ΚΥΠΡΟΥ LTD  (160 πρακτορεία). Η επιλογή του αναδόχου και η έναρξη 

των εργασιών του έργου θα γίνουν εντός του 2ου τριμήνου του 2009. 
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12. Μεταβολή στην οργανωτική διάρθρωση του Ομίλου  
 
Μετά τη διαιτητική προσφυγή της μη εισηγμένης εταιρείας Glory Worldwide Holdings Ltd κατά της ΟΠΑΠ 

Α.Ε., στις 10 Ιουλίου 2008 η OΠΑΠ Α.Ε. απέκτησε έναντι τιμήματος € 900 χιλ. το υπόλοιπο ποσοστό 10% 

των μετοχών της θυγατρικής ΟΠΑΠ GLORY LTD που κατείχε η εταιρεία «Glory Worldwide Holdings Ltd», 

κατέχοντας πλέον το 100% της εν λόγω θυγατρικής. Η συναλλαγή αυτή δεν μετέβαλε το υφιστάμενο 

καθεστώς ελέγχου στην θυγατρική εταιρεία, αφού η οικονομική δραστηριότητα και πολιτική της εν λόγω 

εταιρείας προσδιορίζονταν ήδη από την μητρική εταιρεία ΟΠΑΠ Α.Ε. Έλεγχος είναι το δικαίωμα να 

κατευθύνεται η οικονομική και επιχειρηματική πολιτική μιας οικονομικής οντότητας, ούτως ώστε να 

λαμβάνονται οφέλη από τις δραστηριότητές της.  

 
13. Μεταβολή στη μετοχική σύνθεση του Ομίλου 

 
Δεν υφίσταται μεταβολή.  

 

Γ. Περιγραφή των κυριοτέρων κινδύνων και αβεβαιοτήτων 

Στη συνέχεια παραθέτουμε τους κυριότερους  κινδύνους και τις αβεβαιότητες στις οποίες ενδεχομένως να 

εκτεθεί ο Όμιλος. 
 

 
1) Ανταγωνισμός από άλλες επιχειρήσεις τυχερών παιχνιδιών καθώς και από παράνομο 

στοιχηματισμό 
 
Η αγορά των τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων στην οποία δραστηριοποιείται η εταιρεία είναι ιδιαιτέρως 

ανταγωνιστική από φορείς που νόμιμα λειτουργούν στην Ελλάδα (καζίνο, λαχεία, ιππόδρομος), από 

επιχειρήσεις που διεξάγουν παράνομα τυχερά παιχνίδια μέσω του διαδικτύου αλλά και από παράνομους 

ιδιώτες πράκτορες στοιχημάτων.  

Ο Όμιλος για να περιορίσει τις επιπτώσεις από αυτές τις παράνομες δραστηριότητες δρα συντονισμένα και 

συστηματικά στο πλαίσιο της Επιτροπής Αντιμετώπισης Παράνομου Στοιχήματος στην οποία συμμετέχουν 

και θεσμοθετημένα όργανα της πολιτείας. 

 
2) Κίνδυνος από τις επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία λόγω της αρνητικής οικονομικής 

συγκυρίας 
 

Εκτιμάται από τους αναλυτές διεθνώς ότι το έτος 2009 θα είναι μια δύσκολη περίοδος για την παγκόσμια 

αλλά και την ελληνική οικονομία, με την κρίση να επηρεάζει αρνητικά τις περισσότερες επιχειρήσεις.  Σε ότι 

αφορά στην ΟΠΑΠ Α.Ε., σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής διαθέσιμα στοιχεία η κρίση δεν την έχει επηρεάσει. 

Δεν αποκλείεται, βέβαια, εφόσον μειωθεί το πραγματικό  διαθέσιμο εισόδημα να υπάρξει κάμψη του κύκλου 

εργασιών των παιχνιδιών της εταιρείας. 
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3) Συναλλαγματικός κίνδυνος 
 
Δεδομένου ότι η εταιρεία μέχρι σήμερα δραστηριοποιείται, πέραν της Ελλάδος, μόνο στην Κύπρο (περίπου 

το 3,4% των πωλήσεων) και από 1.1.2008 το νόμισμα της Κύπρου είναι ευρώ, δεν υφίσταται κανένας 

κίνδυνος. Επίσης δεν έχουν καταρτιστεί μεγάλες συμβάσεις με προμηθευτές σε άλλο νόμισμα πέραν του 

ευρώ.  

Ενδεχόμενη επιτυχία στην τουρκική αγορά μέσω του κοινοπρακτικού σχήματος (βλ. παρ. Β10) καθιστά 

πιθανή τη δημιουργία συναλλαγματικού κινδύνου για τον οποίον όμως ήδη λαμβάνεται μέριμνα για την 

αντιμετώπιση του κατά την προετοιμασία της υποβολής της τελικής προσφοράς.  

 
4) Πιστωτικός κίνδυνος 

 
Οι πωλήσεις γίνονται μέσω εκτεταμένου δικτύου πρακτόρων. Ο μέσος χρόνος συλλογής των εισπράξεων 

είναι τρεις ημέρες περίπου. 

Ο βασικός πιστωτικός κίνδυνος του Ομίλου, ο οποίος δεν θεωρείται σημαντικός προέρχεται από επισφαλείς 

απαιτήσεις από πράκτορες καθώς και από τις οφειλές πρακτόρων στις οποίες έχουν γίνει  έντοκες ρυθμίσεις.  

Πολιτική της εταιρείας είναι να παρακολουθεί διαρκώς τις συναλλαγές με τους πράκτορες με τη θέσπιση 

ορίου χρεωστικού υπολοίπου ανά πράκτορα το οποίο ο πράκτορας δεν μπορεί να υπερβεί σε καμία χρονική 

στιγμή.  

Δυνητικά πιστωτικός κίνδυνος θα μπορούσε να προκύψει και με τα διαθέσιμα της εταιρείας, στην περίπτωση 

που κάποιο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα εκδηλώσει αδυναμία να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. Για την 

ελαχιστοποίηση αυτού του κινδύνου ο Όμιλος έχει θέσει όρια τα οποία αποτελούν τα μέγιστα ποσά 

τοποθέτησης ανά χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.  

 
5) Κίνδυνος ρευστότητας 

 
Η μέθοδος διανομής των κερδών στους νικητές των παιχνιδιών του Ομίλου, διασφαλίζει την επάρκεια των 

διαθεσίμων, διατηρώντας τον κίνδυνο ρευστότητας σε χαμηλά επίπεδα: 

Α) Το ΚΙΝΟ, παιχνίδι προκαθορισμένης απόδοσης, στατιστικά διανέμει περίπου το 70% των ακαθάριστων 

εισπράξεων στους νικητές. Είναι όμως δυνατόν σε κληρώσεις του παιχνιδιού, τα κέρδη προς διανομή να 

υπερβαίνουν ή να υπολείπονται του παραπάνω ποσοστού. Σε όλο το χρονικό διάστημα όμως, κατά το οποίο 

παίζεται το συγκεκριμένο παιχνίδι (σωρευτικά αλλά και στις περιόδους εκκαθάρισης των τριών ημερών), οι 

αποδόσεις κινούνται γύρω από το μέσο όρο-στόχο.  

Β) Το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ είναι ένα παιχνίδι προκαθορισμένης απόδοσης βασιζόμενο στα αποτελέσματα 

αθλητικών και μη γεγονότων που συμμετέχουν στο κουπόνι. Θεωρητικά, ο κίνδυνος ρευστότητας υπάρχει 

και θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα: 

- Τα οικονομικά αποτελέσματα του στοιχηματικού προϊόντος επιβεβαιώνουν το γεγονός πως οι στόχοι της 

εταιρείας για κάθε έτος, που αφορούν στα διανεμόμενα κέρδη, έχουν επιτευχθεί. 
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- Η καλή διαχείριση, ο σωστός σχεδιασμός του στοιχηματικού προϊόντος και το αποτελεσματικό Risk 

Management δύνανται να συμβάλουν αποτελεσματικά στην επίτευξη των στόχων που αφορούν στη 

στρατηγική της εταιρείας για τα διανεμόμενα κέρδη. Ένας άλλος παράγοντας που περιορίζει τον κίνδυνο 

ρευστότητας είναι ο μεγάλος όγκος στοιχημάτων που διενεργείται μέσω της εταιρείας, καθώς και η 

διαφοροποίηση της συμπεριφοράς των παικτών. 

Γ) Τα αριθμολαχεία προκαθορισμένης απόδοσης SUPER 3 και EXTRA 5 κατέχουν μικρό ποσοστό στις 

συνολικές πωλήσεις του Ομίλου και ως εκ τούτου δεν επηρεάζουν σημαντικά τη ρευστότητά του.  

Δ) Τα παιχνίδια ΠΡΟΠΟ και ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ έχουν συγκεκριμένο ποσοστό διανομής κερδών (επί των συνολικών 

εισπράξεων), το οποίο δεν μπορεί να υπερβληθεί.  

Ε) Τα λοιπά παιχνίδια και συγκεκριμένα τα παιχνίδια ΛΟΤΤΟ, ΤΖΟΚΕΡ, ΠΡΟΤΟ, σύμφωνα με την 

αναμόρφωση διανέμουν στους νικητές κέρδη μικτής μορφής (ποσοστό επί των συνολικών εισπράξεων για τις 

πρώτες κατηγορίες νικητών και προκαθορισμένα κέρδη για τις υπόλοιπες κατηγορίες) κάτι το οποίο ενδέχεται 

να επιδράσει αρνητικά στα αποτελέσματα της εταιρείας αλλά ο κίνδυνος αυτής της μορφής θα είναι μικρής 

έκτασης δεδομένου ότι τα συγκεκριμένα παιχνίδια αντιπροσωπεύουν μικρό ποσοστό επί του συνολικού 

τζίρου.  

ΣΤ) Σε περίπτωση επιτυχίας του κοινοπρακτικού σχήματος στην Τουρκία ήδη εξετάζεται το ορθολογικότερο 

χρηματοδοτικό σχήμα λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση στις χρηματοπιστωτικές αγορές, και την 

ρευστότητα της εταιρείας και των εταιρειών που συμμετέχουν στο κοινοπρακτικό σχήμα. 

 
6) Κίνδυνος ταμειακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών των 

επιτοκίων 
 
Δεν υφίσταται, δεδομένου ότι ο δανεισμός είναι μηδενικός, ενώ η υπερβάλλουσα ρευστότητα τοποθετείται 

σε βραχυπρόθεσμες καταθέσεις με επιτόκια της αγοράς. 

Δ. Παράθεση σημαντικών συναλλαγών του εκδότη με συνδεδεμένα προς αυτόν μέρη  

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζεται το σύνολο των συναλλαγών της εταιρείας και του Ομίλου με τα 

συνδεδεμένα μέρη όπως αυτά ορίζονται στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24:  
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Συναλλαγές εταιρείας με συνδεδεμένες εταιρείες 
 

Εταιρεία Έξοδα Έσοδα Υποχρεώσεις Απαιτήσεις 
(ποσά σε χιλ. ευρώ) 

ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Α.Ε. 82 188 1.367 401 
OPAP GLORY LTD - - - - 
OPAP INTERNATIONAL LTD - - - - 
OPAP CYPRUS LTD - 15.994 - 4.836 
GLORY TECHNOLOGY LTD - - - - 

 
Συναλλαγές Ομίλου με συνδεδεμένες εταιρείες 
 

Εταιρεία Έξοδα Υποχρεώσεις 
(ποσά σε χιλ. ευρώ) 

GLORY TECHNOLOGY LTD 1.908 0 
 
1. Η θυγατρική εταιρεία ΟΠΑΠ (ΚΥΠΡΟΥ) LTD βασιζόμενη στην τελευταία διακρατική συμφωνία που τέθηκε 

σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2003, καταβάλλει το 10% των εσόδων της από τα παιχνίδια στην μητρική 

εταιρεία. Η αμοιβή αυτή ανήλθε στο ποσό των € 15.994 χιλ. για την χρήση 2008. Το ποσό που ήταν 

οφειλόμενο την ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου 2008 ήταν € 4.836 χιλ.  

2. Η θυγατρική ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. αποδίδει στην ΟΠΑΠ Α.Ε.: α) δαπάνες ποσού € 162 χιλ. 

που κατέβαλε η μητρική εταιρεία για τη διοργάνωση και διεξαγωγή του συνεδρίου και της έκθεσης της 

Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Λοταριών (WLA), τον Οκτώβριο 2008 στη Ρόδο και β) ποσό € 26 χιλ. για 

κοινόχρηστα του έκτου ορόφου του κτιρίου (Πανεπιστημίου 25) στον οποίο στεγάζεται η θυγατρική. Το 

υπόλοιπο ποσό την 31η Δεκεμβρίου 2008 ήταν € 401 χιλ.  

     3. Η μητρική στην χρήση 2008 αποδίδει στη θυγατρική της, ΟΠΑΠ Παροχής Υπηρεσιών Α.Ε. ποσό € 82 χιλ. 

για δαπάνες που κατέβαλε η θυγατρική εταιρεία στη διοργάνωση και διεξαγωγή του συνεδρίου και της 

έκθεσης της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Λοταριών (WLA). Το οφειλόμενο ποσό κατά την 31η Δεκεμβρίου 2008 

ανήλθε σε € 1.367 χιλ. 

4. Η θυγατρική εταιρεία ΟΠΑΠ GLORY LTD στην χρήση 2008 κατέβαλε στη συγγενή εταιρεία GLORY 

TECHNOLOGY LTD ποσό € 1.908 χιλ. που αφορά αμοιβή διαχείρισης online συστήματος UGS (μηχανολογικός 

εξοπλισμός) και διοικητικές υπηρεσίες. Το οφειλόμενο ποσό την 31η Δεκεμβρίου 2008 ήταν € 0 χιλ.  

 
Συναλλαγές και υπόλοιπα με μέλη του Δ.Σ. και Διευθυντικά Στελέχη 
 

  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1.1-31.12.2008 1.1-31.12.2008 

ΜΙΣΘΟΙ 4.424 3.795 

BONUS 2.186 2.129 

ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ 495 495 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ 
ΣΤΕΛΕΧΗ 

ΚΟΣΤΟΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 350 302 

ΣΥΝΟΛΟ  7.455 6.721 
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  ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1.1-31.12.2008 1.1-31.12.2008 

ΜΙΣΘΟΙ 1.011 498 

BONUS 199 199 

ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ 326 163 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 6 4 

ΣΥΝΟΛΟ  1.542 864 

 
Οι απαιτήσεις του Ομίλου και της εταιρείας από συνδεδεμένα μέρη αφορούν κυρίως σε προκαταβολές 

αποζημίωσης και στεγαστικά δάνεια που έχουν καταβληθεί σε Διευθυντικά Στελέχη που πληρούν τις 

απαραίτητες προϋποθέσεις, όπως αυτές προβλέπονται στη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Σ.Σ.Ε. § 7.8) και 

ανήλθαν στο ποσό των € 2.503 χιλ. 

Τα υπόλοιπα τέλους χρήσης από αμοιβές μελών Δ.Σ. και μισθοδοσία Διευθυντών Ομίλου και εταιρείας 

αφορούν σε: α) αμοιβές και παροχές μελών Δ.Σ. της ΟΠΑΠ Α.Ε. € 210 χιλ. και β) μισθούς και λοιπές παροχές 

Διευθυντών της ΟΠΑΠ Α.Ε. € 2.302 χιλ.  
 

Ε. Προοπτικές για το έτος 2009  

Οι στόχοι του Ομίλου για το έτος 2009 είναι: 
 
Α) Η ολοκλήρωση της αναδιοργάνωσης της ΟΠΑΠ Α.Ε. και της ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Α.Ε. σύμφωνα με το οργανωτικό μοντέλο που επελέγη  

Η νέα οργανωτική δομή της ΟΠΑΠ Α.Ε. και της ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. αποσκοπεί στην 

αποτελεσματικότερη οργάνωση, αναδιάταξη και επανακαθορισμό των ροών εργασιών των δύο εταιρειών, 

προκειμένου αυτές να λειτουργούν αποτελεσματικά και συμπληρωματικά μεταξύ τους, βάσει διεθνών 

προτύπων οργάνωσης, λειτουργίας και εταιρικής διακυβέρνησης. Ήδη ορίσθηκαν οι Γενικοί Διευθυντές και οι 

Διευθυντές που θα στελεχώσουν την μητρική εταιρεία και την θυγατρική της, ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Α.Ε.  

Η ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. θα αναλάβει την διαχείριση του δικτύου πρακτορείων Ν. και Β. Ελλάδας 

της ΟΠΑΠ Α.Ε., τις Διευθύνσεις Υποστηρικτικών Υπηρεσιών, Μελετών-Διαχείρισης Τεχνικών Έργων και 

Αθλητικών και Πολιτιστικών Εκδηλώσεων καθώς και την ολοκλήρωση του έργου παροχής συμβουλευτικών 

υπηρεσιών προς την ΟΠΑΠ ΚΥΠΡΟΥ LTD για την παρακολούθηση και υλοποίηση του έργου διαμόρφωσης 

ενιαίας εταιρικής εικόνας των πρακτορείων της. 

Β) Η υπογραφή συμβάσεων με τους πράκτορες  

Ήδη το συμβατικό κείμενο έχει συμφωνηθεί, οι απαραίτητες εγκρίσεις από τις αρμόδιες διοικητικές αρχές 

έχουν ληφθεί και αναμένεται η υπογραφή των ατομικών συμβάσεων. 

Γ) Η γεωγραφική επέκταση 

 Η ΟΠΑΠ συμμετέχοντας σε κοινοπρακτικό σχήμα με τρεις τοπικούς εταίρους, έχει ήδη προεπιλεγεί για να 

συμμετάσχει στον διαγωνισμό αποκρατικοποίησης της Τουρκικής Λοταρίας – Εθνικού Λαχείου. Ήδη 
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προετοιμάζεται η προσφορά, η οποία με το υπάρχον χρονοδιάγραμμα πρόκειται να υποβληθεί στις 15 

Απριλίου 2009. 

Δ) Η απόκτηση ποσοστού συμμετοχής των θυγατρικών ΟΠΑΠ International Ltd και ΟΠΑΠ 

Κύπρου Ltd της «NEUROSOFT A.E. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» 

Στις 24.2.2009 η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοίνωσε ότι οι εδρεύουσες στην Κύπρο κατά 100% θυγατρικές της εταιρείες 

ΟΠΑΠ International Ltd και ΟΠΑΠ Κύπρου Ltd απέκτησαν ποσοστό 30,50% και 5,50% αντίστοιχα του 

μετοχικού κεφαλαίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «NEUROSOFT A.E. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ», ήτοι συνολικό ποσοστό 36%. Η συνεργασία με την εν λόγω εταιρεία ήρθε μετά από πολυετή 

σχέση, η οποία ξεκίνησε με την προμήθεια και υποστήριξη μιας ολοκληρωμένης εφαρμογής για την 

αξιοποίηση επιχειρησιακών δεδομένων της ΟΠΑΠ ΑΕ. (Datawarehouse). Σε συνέχεια αυτής της συνεργασίας 

η εταιρεία αγόρασε από την NEUROSOFT A.E. το προϊόν BOLT (Betting Operation Liability Toolbox), ένα 

σύστημα που χρησιμοποιείται στη διαχείριση ρίσκου για την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο (real 

time) του εν δυνάμει παθητικού της εμπορικής δραστηριότητας της εταιρείας (συγκεκριμένα για το παιχνίδι 

«Πάμε Στοίχημα»), προϊόν βασισμένο στις ανάγκες της ΟΠΑΠ Α.Ε. 

 Ε) Η διαμόρφωση του ποσοστού των κερδών επί του κύκλου εργασιών με βάση τον καλό 

σχεδιασμό και την αποτελεσματική διαχείριση ρίσκου για τα παιχνίδια προκαθορισμένης 

απόδοσης. 

ΣΤ. Εταιρική Διακυβέρνηση και μερισματική πολιτική της ΟΠΑΠ Α.Ε. 

Εταιρική Διακυβέρνηση 
 

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. έχει υιοθετήσει τις Αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης, όπως αυτές οριοθετούνται από την 

ισχύουσα ελληνική νομοθεσία και τις διεθνείς πρακτικές. Η Εταιρική Διακυβέρνηση ως σύνολο κανόνων, 

αρχών και μηχανισμών ελέγχου, βάσει των οποίων οργανώνεται και διοικείται η εταιρεία, στόχο έχει τη 

διαφάνεια προς το επενδυτικό κοινό, καθώς επίσης τη διασφάλιση των συμφερόντων των μετόχων της και 

όλων όσοι συνδέονται με τη λειτουργία της. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας είναι ο θεματοφύλακας των Αρχών Εταιρικής Διακυβέρνησης της 

εταιρείας. Σήμερα απαρτίζεται από τρία (3) εκτελεστικά και οκτώ (8) μη εκτελεστικά μέλη. Από τα μη 

εκτελεστικά μέλη τα τρία (3) πληρούν τις προϋποθέσεις που, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002 

για την Εταιρική Διακυβέρνηση, αποκαλούνται «ανεξάρτητα» (με βάση την απόφαση 38/21.11.2007 του 

Δ.Σ. - συγκρότηση σε σώμα των μελών του Δ.Σ.) 

Η Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) αποτελείται από ένα (1) έως τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου και έχει ως αποστολή την αντικειμενική διεξαγωγή εσωτερικών και εξωτερικών 

ελέγχων και την αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ ελεγκτικών οργάνων και Διοικητικού Συμβουλίου. Στις 

αρμοδιότητές της περιλαμβάνονται η εξασφάλιση της συμμόρφωσης με τους κανόνες της Εταιρικής 

Διακυβέρνησης, καθώς και η διασφάλιση της ορθής λειτουργίας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και η 

εποπτεία των εργασιών της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου της εταιρείας. 
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Η Ελεγκτική Επιτροπή της ΟΠΑΠ Α.Ε. έχει τον τίτλο «Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου» και αποτελείται 

σήμερα από δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., τον κ. Θεοδωρόπουλο Σταύρο (Πρόεδρο) και 

τον κ. Βάρδα Θεόδωρο (μέλος) και ένα μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., τον κ. Στασινάκη Αιμίλιο (μέλος). 

Ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί βασική και απαραίτητη προϋπόθεση της Εταιρικής Διακυβέρνησης. Η 

Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου της ΟΠΑΠ Α.Ε. αποτελεί ανεξάρτητη οργανωτική μονάδα η οποία 

αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Στις αρμοδιότητές της περιλαμβάνονται η αξιολόγηση 

και βελτίωση των συστημάτων διαχείρισης κινδύνων και εσωτερικού ελέγχου, καθώς και η εξακρίβωση της 

συμμόρφωσης με τις θεσμοθετημένες πολιτικές και διαδικασίες όπως αυτές περιγράφονται στον Εσωτερικό 

Κανονισμό Λειτουργίας της εταιρείας, την ισχύουσα νομοθεσία (κυρίως την χρηματιστηριακή) και τις 

αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. θεσμοθέτησε τη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου από την έγκριση του Εσωτερικού της 

Κανονισμού Λειτουργίας στις 17.12.2002, εφαρμόζοντας άμεσα τις επιταγές του Ν. 3016/2002 για την 

Εταιρική Διακυβέρνηση. Επικεφαλής αυτής είναι από τις 5.8.2003 υπάλληλος της εταιρείας με πλήρη και 

αποκλειστική απασχόληση. 

 
Μερισματική πολιτική - Διάθεση καθαρών κερδών 
 
Σχετικά με τη διανομή μερίσματος, η Διοίκηση της εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ άλλων την 

αποδοτικότητα της εταιρείας, τις προοπτικές και τα επενδυτικά πλάνα προτείνει με βάση τα καθαρά κέρδη 

της ΟΠΑΠ Α.Ε. τη διανομή μερίσματος ίσου με 2,20 € / μετοχή (προ παρακράτησης φόρου 10% σύμφωνα 

τα προβλεπόμενα στο άρθρο 18 του Ν. 3697/2008) έναντι 1,74 € / μετοχή το 2007, αυξημένου κατά 

26,44%. 

Από τα καθαρά κέρδη της ΟΠΑΠ Α.Ε. (μετά την αφαίρεση του φόρου εισοδήματος καθώς και του 

αναβαλλόμενου φόρου) ύψους € 721.733.348,68, αφού μεταφερθεί ποσό € 19.933.348,68 στα αδιανέμητα 

κέρδη της καθαρής θέσης της ΟΠΑΠ Α.Ε., το υπόλοιπο δύναται να διατεθεί προς απόδοση διανομής 

μερίσματος χρήσης 2008 ως εξής:  

 

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ 721.733.348,68 € 

ΑΔΙΑΝΕΜΗΤΑ ΚΕΡΔΗ (19.933.348,68) € 

ΣΥΝΟΛΟ 701.800.000,00 € 

ΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 2,20€ 
 
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, με βάση τα αποτελέσματα του εννεάμηνου 2008, το Διοικητικό Συμβούλιο της 

ΟΠΑΠ Α.Ε. με την υπ' αριθμ. 29/24.11.2008 συνεδρίασή του, ενέκρινε τη διανομή προμερίσματος € 0,80 

ανά μετοχή, προ παρακράτησης φόρου, (συνολικού ποσού € 255.200.000,00), στους κατόχους μετοχών της 

εταιρείας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της Δευτέρας 15.12.2008 με ημερομηνία αποκοπής την 

16.12.2008 και ημερομηνία πληρωμής την 24.12.2008. Το προμέρισμα χρήσης 2008 υπόκειται σε 

παρακράτηση φόρου 10%, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 18 του Ν. 3697/2008. 
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Ζ. Αριθμός και ονομαστική αξία μετοχών 

Όλες οι μετοχές που έχουν εκδοθεί από την εταιρεία είναι κοινές μετοχές. 

Ο συνολικός εγκεκριμένος αριθμός κοινών μετοχών ήταν 319.000.000 στις 31 Δεκεμβρίου 2008 με 

ονομαστική αξία € 0,30 ανά μετοχή (€ 0,30 το 2007). Όλες οι εκδοθείσες μετοχές είναι πλήρως 

εξοφλημένες.  

Δεν υπήρχαν μεταβολές στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 

2008. 

Η. Σημαντικά γεγονότα μετά τη λήξη της χρήσης 2008 και μέχρι την ημερομηνία 
ανακοίνωσης των οικονομικών καταστάσεων 

Ως συμπλήρωμα και ολοκλήρωση στη νέα εικόνα του παρεχόμενου προϊόντος της ΟΠΑΠ Α.Ε. 

προετοιμάστηκε και η αναμόρφωση των λοιπών παιχνιδιών. Έμφαση δόθηκε στη νέα μορφή δελτίων με 

σημαντικά αυξημένες δυνατότητες από αυτά που αντικατέστησαν, αλλά και στη δομή των παιχνιδιών με την 

εισαγωγή νέων και την τροποποίηση των υφιστάμενων κατηγοριών κερδών. Παράλληλα συνδυάζεται με 

αλλαγή της τιμολόγησης κάποιων από αυτά, η οποία είχε παραμείνει ως είχε, για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η 

εισαγωγή των αναμορφώσεων αυτών υλοποιήθηκε στις 26.1.2009 και με την ολοκλήρωσή της ενισχύθηκε 

σημαντικά η εικόνα των παιχνιδιών της ΟΠΑΠ Α.Ε., και η απήχησή τους στο καταναλωτικό κοινό.  

 

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. συμμετέχοντας σε κοινοπρακτικό σχήμα με τρεις τοπικούς εταίρους, έχει ήδη προεπιλεγεί για 

να συμμετάσχει στον διαγωνισμό αποκρατικοποίησης της Τουρκικής Λοταρίας – Εθνικού Λαχείου. Ήδη 

προετοιμάζεται η προσφορά, η οποία με το υπάρχον χρονοδιάγραμμα πρόκειται να υποβληθεί στις 15 

Απριλίου 2009. 

 
Στις 24.2.2009 η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοίνωσε ότι οι εδρεύουσες στην Κύπρο κατά 100% θυγατρικές της εταιρείες 

ΟΠΑΠ International Ltd και ΟΠΑΠ Κύπρου Ltd απέκτησαν ποσοστό 30,50% και 5,50% αντίστοιχα του 

μετοχικού κεφαλαίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «NEUROSOFT A.E. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ», ήτοι συνολικό ποσοστό 36%. Το συνολικό τίμημα ανήλθε στα € 11.520 χιλ. 

 
Δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά θέματα που να έχουν ανακύψει έπειτα από το πέρας της χρήσης που έληξε 

την 31η Δεκεμβρίου 2008.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΠΑΡ. 7 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν. 3556/2007 

Η παρούσα επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου περιέχει πληροφορίες σύμφωνα με τις 

διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007 και θα υποβληθεί προς την Τακτική Γενική Συνέλευση 

των μετόχων της, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007. 

1. Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου. 

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ενενήντα πέντε εκατομμύρια επτακόσιες χιλιάδες 

(95.700.000) ευρώ, διαιρούμενο σε τριακόσια δεκαεννέα εκατομμύρια (319.000.000) κοινές ονομαστικές, με 

δικαίωμα ψήφου, μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστη. Όλες οι μετοχές είναι εισηγμένες προς 

διαπραγμάτευση στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, στην κατηγορία Μεγάλης 

Κεφαλαιοποίησης. 

Τα δικαιώματα των μετόχων της εταιρείας, που πηγάζουν από τη μετοχή της, είναι ανάλογα με το ποσοστό 

του κεφαλαίου στο οποίο αντιστοιχεί η καταβεβλημένη αξία των μετοχών. Όλες οι μετοχές έχουν τα ίδια 

δικαιώματα και υποχρεώσεις και κάθε μετοχή ενσωματώνει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που 

προβλέπει ο Νόμος και το Καταστατικό της και ειδικότερα: 

• Το δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση της εταιρείας. 

• Το δικαίωμα επί του μερίσματος από τα ετήσια ή τα κατά την εκκαθάριση κέρδη της εταιρείας καθώς 

επίσης και το δικαίωμα στη περιουσία της σε περίπτωση εκκαθάρισης. 

• Το δικαίωμα προτίμησης σε κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με μετρητά και την 

ανάληψη νέων μετοχών. 

• Η γενική συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλες τις αρμοδιότητες και εξουσίες της κατά τη διάρκεια 

της εκκαθάρισης (σύμφωνα με το άρθρο 48 του καταστατικού της). Η ευθύνη των μετόχων της 

εταιρείας περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών που κατέχουν. 

• Το δικαίωμα λήψης αντιγράφου των οικονομικών καταστάσεων και των εκθέσεων των ορκωτών 

ελεγκτών και του Διοικητικού Συμβουλίου. 

2. Περιορισμοί στη μεταβίβαση μετοχών της εταιρείας. 

Η μεταβίβαση των μετοχών της εταιρείας γίνεται όπως ορίζει ο νόμος και δεν υφίστανται περιορισμοί στη 

μεταβίβασή τους από το καταστατικό της, πλην του ποσοστού των μετοχών που κατέχει το Ελληνικό 

Δημόσιο, το οποίο σύμφωνα με τον παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 3336/2005, δεν μπορεί να είναι κατώτερο 

του 34% του εκάστοτε μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. 

3. Σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές κατά την έννοια των διατάξεων του Ν. 

3556/2007. 
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Οι μέτοχοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που στις 31.12.2008, σύμφωνα με δήλωσή τους, κατέχουν άμεσα ή 

έμμεσα ποσοστό μεγαλύτερο από 5% του συνολικού αριθμού των μετοχών της και των αντίστοιχων 

δικαιωμάτων ψήφου, παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα: 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ  34,0001% 

CAPITAL RESEARCH AND MANAGEMENT COMPANY 10,3390% * 

* Στο ανωτέρω ποσοστό συμπεριλαμβάνεται ποσοστό 5,0351% δικαιωμάτων ψήφου 
της ελεγχόμενης από αυτήν εταιρείας  Capital Income Builder Inc. 

4. Κάτοχοι κάθε είδους μετοχών που παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγχου. 

Δεν υφίστανται μετοχές της εταιρείας που παρέχουν στους κατόχους τους ειδικά δικαιώματα ελέγχου. 

5. Περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου. 

Δεν προβλέπονται από το καταστατικό της εταιρείας περιορισμοί του δικαιώματος ψήφου που απορρέουν 

από τις μετοχές της. 

6. Συμφωνίες μετόχων γνωστές στην εταιρεία, που συνεπάγονται περιορισμούς στη 

μεταβίβαση μετοχών ή στην άσκηση δικαιωμάτων ψήφου. 

Δεν είναι γνωστή στην εταιρεία η ύπαρξη συμφωνιών μεταξύ των μετόχων της, οι οποίες συνεπάγονται 

περιορισμούς στη μεταβίβαση των μετοχών της ή στην άσκηση δικαιωμάτων ψήφου που απορρέουν από τις 

μετοχές της. 

7. Κανόνες διορισμού και αντικατάστασης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και 

τροποποίησης του καταστατικού. 

Οι κανόνες που προβλέπει το καταστατικό της εταιρείας για το διορισμό και την αντικατάσταση των μελών 

του Διοικητικού Συμβουλίου της και την τροποποίηση των διατάξεων του καταστατικού δεν 

διαφοροποιούνται από τα προβλεπόμενα στον Κ.Ν. 2190/1920 όπως αυτός ισχύει. 

8. Αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου ή ορισμένων μελών του για έκδοση νέων 

μετοχών ή την αγορά ιδίων μετοχών. 

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του καταστατικού της εταιρείας, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία 

υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, μπορεί να 

εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο το δικαίωμα, με απόφασή του που θα λαμβάνεται με πλειοψηφία των 

δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά 

με την έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία 

που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου 

μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την 

πενταετία για κάθε ανανέωση. Δεν έχει ληφθεί τέτοια απόφαση από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. 



ΟΠΑΠ Α.Ε. – Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσης 2008 

Ο.Π.Α.Π Α.Ε. – Κηφισού 62, 121 32 Περιστέρι, Ελλάδα, Τηλ.: +30 (210) 5798800 
26 

Σύμφωνα με το ίδιο άρθρο του καταστατικού, με απόφαση της καταστατικής Γενικής Συνέλευσης μπορεί να 

θεσπίζεται πρόγραμμα διάθεσης μετοχών στα μέλη του Δ.Σ. και στο προσωπικό της εταιρείας, καθώς επίσης 

και των συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών, με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης (option) απόκτησης 

μετοχών, με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρ. 13 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. 

Δεν έχει ληφθεί τέτοια απόφαση από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Σύμφωνα με τις διατάξεις  του 

άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, οι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρείες μπορούν 

να αποκτούν ίδιες μετοχές, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων τους, η οποία ορίζει τους 

όρους και τις προϋποθέσεις των προβλεπόμενων αποκτήσεων και, ιδίως, τον ανώτατο αριθμό μετοχών που 

είναι δυνατόν να αποκτηθούν και τη διάρκεια για την οποία χορηγείται η έγκριση. Οι αποκτήσεις αυτές 

γίνονται με ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο 

νόμο. Δεν υπάρχει αντίθετη διάταξη στο καταστατικό της εταιρείας. Δεν έχει ληφθεί τέτοια απόφαση από τη 

Γενική Συνέλευση των μετόχων. 

9. Σημαντικές συμφωνίες που έχει συνάψει η εταιρεία που τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται 

ή λήγουν σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της εταιρείας κατόπιν δημόσιας πρότασης και 

τα αποτελέσματα των συμφωνιών αυτών. 

Δεν υφίσταται συμφωνίες, οι οποίες τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση αλλαγής στον 

έλεγχο της εταιρείας κατόπιν δημόσιας πρότασης. 

10. Κάθε συμφωνία που η εταιρεία έχει συνάψει με τα μέλη του Διοικητικού της 

Συμβουλίου ή με το προσωπικό της, η οποία προβλέπει αποζημίωση σε περίπτωση 

παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο ή τερματισμό της θητείας ή της απασχόλησης 

τους εξαιτίας της δημόσιας πρότασης. 

Δεν υπάρχουν συμφωνίες της εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της, οι οποίες να προβλέπουν 

την καταβολή αποζημίωσης ειδικά σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο ή τερματισμού 

της θητείας ή της απασχόλησής τους εξαιτίας δημόσιας πρότασης. Οι σχηματισμένες προβλέψεις για 

αποζημιώσεις λόγω εξόδου από την υπηρεσία του προσωπικού της εταιρείας, ανήλθαν την 31.12.2008 στο 

ποσό των € 22.637 χιλ. 

 

 

Χρήστος Χατζηεμμανουήλ  

 

 

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος 
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IV. Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις 
 

Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΠΑΠ Α.Ε. στις 16 

Μαρτίου 2009 και είναι αναρτημένες στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας www.opap.gr καθώς και στο 

διαδικτυακό τόπο του Χ.Α. όπου και θα παραμείνουν στη διάθεση του επενδυτικού κοινού για χρονικό 

διάστημα τουλάχιστον πέντε ετών από την ημερομηνία της συντάξεως και δημοσιοποίησής τους. 

Επισημαίνεται ότι τα δημοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες που 

προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη μία γενική 

ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της εταιρείας, αλλά δεν παρέχουν την 

ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων των χρηματοοικονομικών επιδόσεων 

και των ταμειακών ροών της εταιρείας και του Ομίλου σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς (ΔΠΧΑ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.opap.gr/
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1. Ισολογισμός  
Για τις χρήσεις που έληξαν την 31η Δεκεμβρίου 2008 και 2007  

(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 
 

    ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
  ΣΗΜ. 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2007 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ     
Κυκλοφορούν ενεργητικό   
Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα  11.1 706.388 492.860 603.509 404.825 
Αποθέματα  11.2 1.310 703 1.310 703 
Απαιτήσεις  11.3 69.337 36.839 71.989 38.213 
Λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού 11.4 224.898 155.136 223.236 154.248 
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού  1.001.933 685.538 900.044 597.989
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό   
Ασώματες ακινητοποιήσεις  11.5 253.286 336.379 253.253 336.332 
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία  11.6 97.663 108.119 95.423 107.322 
Επενδύσεις σε ακίνητα 11.7 1.362 - 2.898 - 
Υπεραξία 11.8 8.435 7.672 - - 
Επενδύσεις σε θυγατρικές 11.9 - - 36.527 35.627 
Επενδύσεις σε συγγενείς 11.10 1.470 1.608 1.200 1.200 
Λοιπά στοιχεία μη κυκλοφορούντος ενεργητικού 11.11 15.313 15.692 15.304 15.676 
Αναβαλλόμενοι φόροι ενεργητικού 11.12 22.079 11.915 35.900 25.420 
Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού  399.608 481.385 440.505 521.577
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  1.401.541 1.166.923 1.340.549 1.119.566
ΠΑΘΗΤΙΚΟ & ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ   
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις   
Υποχρεώσεις  11.13 147.128 125.749 142.031 130.370 
Υποχρεώσεις  χρηματοδοτικών μισθώσεων 11.14 53.474 61.394 53.474 61.394 
Φόροι  11.15 378.965 237.345 378.104 234.593 
Δεδουλευμένες και λοιπές υποχρεώσεις 11.16 49.530 52.444 46.161 48.159 
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων  629.097 476.932 619.770 474.516
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις   
Υποχρεώσεις  χρηματοδοτικών μισθώσεων 11.14 32.419 84.429 32.419 84.429 
Προγράμματα παροχών προσωπικού  11.17 22.637 21.566 22.637 21.566 
Προβλέψεις 11.18 31.793 8.159 31.743 8.159 
Άλλες μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  11.19 7.022 6.756 6.842 6.631 
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων  93.871 120.910 93.641 120.785
Ίδια κεφάλαια    
Μετοχικό κεφάλαιο  11.20 95.700 95.700 95.700 95.700 
Αποθεματικά  11.21 43.700 43.700 43.060 43.060 
Προτεινόμενα μερίσματα  11.22 446.600 363.660 446.600 363.660 
Συναλλαγματικές διαφορές 11.23 (23) (8) - - 
Αδιανέμητα κέρδη – Κέρδη εις νέον  92.596 65.908 41.778 21.845 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων   678.573 568.960 627.138 524.265
Δικαιώματα μειοψηφίας  - 121 - - 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  678.573 569.081 627.138 524.265
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ & ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  1.401.541 1.166.923 1.340.549 1.119.566

 
 
 

Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των οικονομικών καταστάσεων. 
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2. Κατάσταση Αποτελεσμάτων  
Για τις χρήσεις που έληξαν την 31η Δεκεμβρίου 2008 και 2007 

(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ πλην των κερδών ανά μετοχή) 
 

  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
  ΣΗΜ.  1.1-31.12.2008 1.1-31.12.2007 1.1-31.12.2008 1.1-31.12.2007 

Έσοδα 10.1, 10.2 5.519.591 5.065.751 5.328.100 4.929.708 
Κόστος πωλήσεων  11.24 (4.363.730) (4.043.858) (4.202.537) (3.930.066) 
       
Μικτό κέρδος  1.155.861 1.021.893 1.125.563 999.642
       
Άλλα λειτουργικά έσοδα  11.25 5.129 3.612 21.207 14.088 
Δαπάνες διάθεσης 11.26 (136.835) (200.834) (133.391) (217.538) 
Δαπάνες διοίκησης 11.26 (43.771) (47.451) (38.780) (41.614) 
Άλλα λειτουργικά έξοδα 11.27 (20.377) (10.779) (20.359) (10.778) 
Έσοδα / Ζημιές από συγγενείς 
επιχειρήσεις 11.10 (138) 414 - - 

Ζημιές από απομείωση 
περιουσιακών στοιχείων 11.28 - (4.780) - (5.950) 

Κέρδη από λειτουργικές 
δραστηριότητες   959.869 762.075 954.240 737.850
       
Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα   11.29 34.094 14.547 28.775 13.583 
Μερίσματα από θυγατρικές   - 2.558 2.587 
Κέρδη προ φόρων  993.963 776.622 985.573 754.020
Φόρος εισοδήματος 11.30 (275.623) (215.194) (274.320) (214.186) 
Αναβαλλόμενος φόρος 11.30 10.164 9.996 10.480 14.468 
Κέρδη μετά φόρων  728.504 571.424 721.733 554.302
Κατανέμονται σε:   
Μετόχους μειοψηφίας  16 (13) - -
Μετόχους εταιρείας  728.488 571.437 721.733 554.302
       
Βασικά κέρδη ανά μετοχή σε € 11.31 2,2837 1,7913 2,2625 1,7376

 
 
 
 

 
 

Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των οικονομικών καταστάσεων. 
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3. Κατάσταση Ταμειακών Ροών 
Για τις χρήσεις που έληξαν την 31η Δεκεμβρίου 2008 και 2007 

(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 
 

  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 2008 2007 2008 2007 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ        
Κέρδη προ φόρων 993.963 776.622 985.573 754.020 
Προσαρμογή για:     
Αποσβέσεις 96.855 47.929 96.537 47.546 
Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα (34.094) (14.547) (28.775) (13.583) 
Προγράμματα παροχών προσωπικού  1.071 1.963 1.071 1.963 
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 3.000 3.500 3.000 3.500 
Άλλες προβλέψεις 23.634 7.858 23.584 7.858 
Μερίσματα από θυγατρικές - - (2.558) (2.587) 
Συναλλαγματικές διαφορές 53 (254) 53 - 
Ζημιές απομείωσης - 4.780 - 5.950 
Ζημιές (κέρδη) από συγγενείς 138 (414) - - 
Αποτελέσματα επενδυτικής δραστηριότητας (188) (211) (182) (211) 
 Σύνολο 1.084.432 827.226 1.078.303 804.456
Μεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης   
(Αύξηση) μείωση αποθεμάτων (608) (95) (608) (95) 
(Αύξηση) μείωση απαιτήσεων (36.699) 87.794 (37.294) 84.734 
Αύξηση (μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 15.519 10.058 6.681 5.688 
Αύξηση (μείωση) φόρων πληρωθέντων 2.069 (825) 3.755 (866) 
  1.064.713 924.158 1.050.837 893.917
Τόκοι έξοδα (5.622) (3.767) (5.600) (3.748) 
Φόροι εισοδήματος πληρωθέντες (202.568) (215.953) (200.977) (215.508) 
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 856.523 704.438 844.260 674.661
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ   
Είσπραξη από πώληση παγίων 269 - 197 - 
Εγγυήσεις - (85) - (78) 
Δάνεια στο προσωπικό  123 552 123 552 
Αγορά καθαρών στοιχείων ενεργητικού θυγατρικών (900) - (900) - 
Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων (2.318) (2.142) (2.085) (1.967) 
Αγορά ασώματων ακινητοποιήσεων (2.286) (78.054) (2.244) (78.016) 
Μερίσματα από θυγατρικές - - 2.558 2.587 
Τόκοι έσοδα  39.563 18.314 34.221 17.331 
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες 34.451 (61.415) 31.870 (59.591)
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ   
Πληρωμές κεφαλαίου χρηματοδοτικών μισθώσεων (59.930) (9.766) (59.930) (9.766) 
Μερίσματα  (617.516) (524.523) (617.516) (524.523) 
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (677.446) (534.289) (677.446) (534.289)
Καθαρή αύξηση /μείωση διαθεσίμων  
και ταμειακών ισοδυνάμων 213.528 108.734 198.684 80.781
Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα έναρξης χρήσης 492.860 384.126 404.825 324.044 
Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα τέλους χρήσης 706.388 492.860 603.509 404.825

 
 
 

Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των οικονομικών καταστάσεων. 
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4. Καταστάσεις Μεταβολών Καθαρής Θέσης 

4.1. Ενοποιημένη Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης  

Για τις χρήσεις που έληξαν την 31η Δεκεμβρίου 2008 και 2007 
(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 

 

  
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Συναλλαγματικές 
διαφορές 

Μερίσματα Λοιπά 
αποθεματικά 

Αδιανέμητα 
κέρδη 

Δικαιώματα 
Μειοψηφίας 

Σύνολο 

        

Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 
2007 95.700 84 328.570 43.700 49.531 134 517.719 
Καθαρά αποτελέσματα χρήσης   - - - - 571.437 (13) 571.424 
Συναλλαγματικές διαφορές - (92) - - - - (92) 
Μερίσματα πληρωθέντα - - (519.970) - - - (519.970) 
Μερίσματα προτεινόμενα - - 555.060 - (555.060) - 0 
Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 
2007 95.700 (8) 363.660 43.700 65.908 121 569.081 
   
Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 
2008 95.700 (8) 363.660 43.700 65.908 121 569.081 
Καθαρά αποτελέσματα χρήσης   - - - - 728.488 16 728.504 
Συναλλαγματικές διαφορές - (15) - - - - (15) 
Εξαγορά ποσοστού θυγατρικής  - - - - (137) (137) 
Μερίσματα πληρωθέντα - - (618.860) - - - (618.860) 
Μερίσματα προτεινόμενα - - 701.800 - (701.800) - 0 
Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 
2008 95.700 (23) 446.600 43.700 92.596 0 678.573 

Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των οικονομικών καταστάσεων.  
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4.2. Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης της ΟΠΑΠ Α.Ε. 

Για τις χρήσεις που έληξαν την 31η Δεκεμβρίου 2008 και 2007  
(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 

 

 Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Λοιπά 
αποθεματικά Μερίσματα Αδιανέμητα 

κέρδη Σύνολο 

            

Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2007 95.700 43.060 328.570 22.603 489.933
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσης  - - - 554.302 554.302
Μερίσματα πληρωθέντα - - (519.970) - (519.970)
Μερίσματα προτεινόμενα - - 555.060 (555.060) 0

Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2007 95.700 43.060 363.660 21.845 524.265
 

Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2008 95.700 43.060 363.660 21.845 524.265

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσης  - - - 721.733 721.733

Μερίσματα πληρωθέντα - - (618.860) - (618.860)

Μερίσματα προτεινόμενα - - 701.800 (701.800) 0

Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2008 95.700 43.060 446.600 41.778 627.138
 
 
 
 

Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των οικονομικών καταστάσεων.  
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5. Πληροφορίες για την εταιρεία και τον Όμιλο 

5.1. Γενικές Πληροφορίες 

 

Οι οικονομικές καταστάσεις εταιρείας και Ομίλου έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) όπως αυτά έχουν αναπτυχθεί και δημοσιευθεί από την 

Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB). 

H ΟΠΑΠ Α.Ε. είναι η μητρική εταιρεία του Ομίλου. Ιδρύθηκε το 1958 ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού 

δικαίου, ανασυστάθηκε σε ανώνυμη εταιρεία το 1999 με έδρα την Ελλάδα και η τήρηση των 

λογιστικών βιβλίων ως ανώνυμης εταιρείας ξεκίνησε το 2000. Έδρα της εταιρείας, η οποία αποτελεί 

και το βασικό τόπο διεξαγωγής των εργασιών της είναι η Λεωφ. Κηφισού 62, 121 32 Περιστέρι, 

Ελλάδα. Οι μετοχές της ΟΠΑΠ Α.Ε. είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών.  

Οι οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2008 

(συμπεριλαμβανομένων και των συγκριτικών στοιχείων της χρήσεως που έληξε την 31η  Δεκεμβρίου 

2007) εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο την 16η Μαρτίου 2009. Σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία, δεν επιτρέπονται προσθήκες στις οικονομικές καταστάσεις μετά την έγκρισή τους. 

5.2. Φύση δραστηριοτήτων  

Η εταιρεία εξαγόρασε στις 13.10.2000 το 20ετές αποκλειστικό δικαίωμα διεξαγωγής, οργάνωσης και 

λειτουργίας συγκεκριμένων αριθμολαχείων και παιχνιδιών πρόγνωσης αθλητικών γεγονότων έναντι 

ποσού € 322.817 χιλ. Βάσει της παραπάνω εξαγοράς η εταιρεία έχει το αποκλειστικό δικαίωμα 

διεξαγωγής, οργάνωσης και λειτουργίας εννέα ήδη υφιστάμενων αριθμολαχείων και παιχνιδιών 

πρόγνωσης αθλητικών γεγονότων, καθώς και δύο νέων αριθμολαχείων που δεν έχουν εισαχθεί 

ακόμα στην αγορά. Η εταιρεία έχει επίσης το αποκλειστικό δικαίωμα εκμετάλλευσης και διαχείρισης 

οποιουδήποτε νέου παιχνιδιού πρόγνωσης αθλητικών γεγονότων στην Ελλάδα καθώς και το δικαίωμα 

πρώτης προτίμησης για κάθε νέο παιχνίδι που θα αποφασίσει να διεξάγει το Ελληνικό Δημόσιο.   

Προς το παρόν, η εταιρεία οργανώνει, διεξάγει και λειτουργεί έξι αριθμολαχεία (ΤΖΟΚΕΡ, ΛΟΤΤΟ, 

ΠΡΟΤΟ, EXTRA 5, SUPER 3 και KΙΝΟ) και τρία παιχνίδια πρόγνωσης αθλητικών γεγονότων 

(ΣΤΟΙΧΗΜΑ, ΠΡΟΠΟ και ΠΡΟΠΟ-ΓΚΟΛ). Επίσης έχει σχεδιάσει δύο νέα τυχερά παιχνίδια (BINGO και 

SUPER 4). Προσφέρει τα παιχνίδια της μέσω ενός εκτεταμένου on-line δικτύου 5.227 περίπου 

αντιπροσώπων. 

6. Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων 

Οι οικονομικές καταστάσεις (Ομίλου και εταιρείας) έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά 

Πρότυπα. Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, 

όπως αυτή τροποποιείται με την αναπροσαρμογή γηπέδων και κτιρίων, χρηματοοικονομικών 
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στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση και χρηματοοικονομικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων 

(συμπεριλαμβανομένων των παράγωγων χρηματοοικονομικών στοιχείων) σε εύλογες αξίες μέσω του 

αποτελέσματος και την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern). 

Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς (ΔΠΧΑ) απαιτεί τη χρήση λογιστικών εκτιμήσεων. Επίσης, απαιτεί την κρίση της διοίκησης 

κατά την εφαρμογή των λογιστικών αρχών του Ομίλου. Οι περιπτώσεις οι οποίες περιλαμβάνουν 

μεγαλύτερο βαθμό κρίσης και πολυπλοκότητας ή οι περιπτώσεις όπου οι υποθέσεις και οι εκτιμήσεις 

είναι σημαντικές για τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, περιλαμβάνονται στη σημείωση 6.2. 

Το 2003 και 2004, εκδόθηκε από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) μια σειρά από 

καινούρια Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και αναθεωρημένα Διεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ), τα οποία σε συνδυασμό με τα μη αναθεωρημένα Διεθνή Λογιστικά 

Πρότυπα (ΔΛΠ) τα οποία εκδόθηκαν από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, 

προγενέστερης του Συμβουλίου Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), η οποία αναφέρεται ως "the 

IFRS Stable Platform 2005". Ο Όμιλος εφαρμόζει το IFRS Stable Platform 2005 από 1.1.2005. 

6.1. Αλλαγές σε Λογιστικές Αρχές  

6.1.1. Ανασκόπηση Μεταβολών 

Δεν υιοθετήθηκαν νέα Πρότυπα και Διερμηνείες κατά την διάρκεια της τρέχουσας χρήσης.  

Η εταιρεία ακολούθησε τις ίδιες λογιστικές αρχές με αυτές που ακολούθησε κατά την προηγούμενη 

χρήση.  

6.1.2. Πρότυπα, Τροποποιήσεις και Διερμηνείες σε ήδη υπάρχοντα Πρότυπα τα οποία 

βρίσκονται σε ισχύ κατά τη χρήση 2008 αλλά δεν σχετίζονται με τη δραστηριότητα 

της εταιρείας 

ΕΔΔΠΧΑ 11: ΔΠΧΑ 2-Συναλλαγές Συμμετοχικών Τίτλων της Ίδιας Επιχείρησης ή 

Επιχειρήσεων του Ίδιου Ομίλου 

Η ΕΔΔΠΧΑ 11 παρέχει οδηγίες για το εάν οι συμφωνίες παροχών που εξαρτώνται από την αξία των 

μετοχών θα πρέπει να θεωρούνται πληρωμές με μετρητά ή με συμμετοχικούς τίτλους στις 

οικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης. Αυτή είναι μία σημαντική διάκριση καθώς υπάρχουν 

σημαντικές διαφορές στους απαιτούμενους λογιστικούς χειρισμούς. 

Για παράδειγμα, οι πληρωμές με μετρητά αποτιμώνται στην εύλογη αξία σε κάθε ημερομηνία 

ισολογισμού. Αντιθέτως, στις πληρωμές με συμμετοχικούς τίτλους η εύλογη αξία προσδιορίζεται κατά 

την ημερομηνία της παροχής και αναγνωρίζεται στην περίοδο που η σχετική υπηρεσία παρέχεται. 

Παρόλο που η ΕΔΔΠΧΑ 11 επικεντρώνεται σε πληρωμές στο προσωπικό βασιζόμενες σε 

συμμετοχικούς τίτλους η λογική της μπορεί να εφαρμοστεί και σε άλλες παρόμοιες συναλλαγές με 

προμηθευτές αγαθών και υπηρεσιών. Οι οντότητες οφείλουν να εφαρμόζουν την παρούσα 
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Διερμηνεία για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την 1η Μαρτίου 2007 ή μεταγενέστερα. Επιτρέπεται η 

εφαρμογή πριν από την ημερομηνία αυτή. Εάν μία οντότητα εφαρμόζει την παρούσα Διερμηνεία για 

μία περίοδο η οποία αρχίζει πριν από την 1η Μαρτίου 2007 πρέπει να το γνωστοποιήσει. 

Ο Όμιλος δεν εφαρμόζει την παραπάνω Διερμηνεία. 

ΕΔΔΠΧΑ 12: Συμφωνίες για Παραχώρηση Δικαιώματος Παροχής Υπηρεσιών 

Η ΕΔΔΠΧΑ 12 παρέχει οδηγίες για τον λογιστικό χειρισμό συμφωνιών στις οποίες (i) μία οντότητα 

του δημοσίου τομέα (ο «παραχωρητής») χορηγεί συμβάσεις για την παροχή δημοσίων υπηρεσιών σε 

επιτηδευματίες του ιδιωτικού τομέα («διαχειριστές των παραχωρήσεων») και (ii) αυτές οι υπηρεσίες 

που παρέχονται προϋποθέτουν τη χρήση της υποδομής από τον διαχειριστή της παραχώρησης 

(ιδιωτική επιχείρηση). Η ΕΔΔΠΧΑ 12 δεν καλύπτει όλα τα είδη υπηρεσιών παραχώρησης. 

Εφαρμόζεται μόνο για συμφωνίες μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στις οποίες ο διαχειριστής 

χρησιμοποιεί την υποδομή. Δεν καλύπτει, λοιπόν, συμβάσεις εκχώρησης μεταξύ επιχειρήσεων του 

ιδιωτικού τομέα. 

Ο Οδηγός Εφαρμογής της ΕΔΔΠΧΑ 12 ξεκαθαρίζει ότι αυτές οι ρυθμιστικές αρχές ή ο έλεγχος της 

υπηρεσίας δεν προϋποθέτουν ο παραχωρητής να έχει πλήρη έλεγχο της τιμολόγησης ή του τρόπου 

χρήσης της υποδομής. Για το λόγο αυτό υποκειμενική κρίση απαιτείται για ορισμένες περιπτώσεις 

προκειμένου να προσδιοριστεί αν εντάσσονται στον σκοπό της Διερμηνείας. 

Συμφωνίες που δεν εντάσσονται στον σκοπό της ΕΔΔΠΧΑ 12 θα πρέπει να χειρίζονται σύμφωνα με 

τα υπόλοιπα ΔΠΧΑ. Συμφωνίες στις οποίες ο διαχειριστής ελέγχει την υποδομή είναι πιθανό να 

οδηγούν σε αναγνώριση των περιουσιακών στοιχείων της σύμφωνα με το ΔΛΠ 16 ή να αποτελούν 

μίσθωση (σύμφωνα με την ΕΔΔΠΧΑ 4). 

Η ΕΔΔΠΧΑ 12 εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1.1.2008. Νωρίτερη 

εφαρμογή της επιτρέπεται. Η αναδρομική εφαρμογή της απαιτείται κατά την μετάβαση αλλά 

υπάρχουν εξαιρέσεις σε αυτή την απαίτηση για την περίπτωση που η πλήρης αναδρομική εφαρμογή 

είναι ανέφικτη. 

Ο Όμιλος δεν εφαρμόζει την παραπάνω Διερμηνεία. 

ΕΔΔΠΧΑ 14: ΔΛΠ 19 - Όριο Περιουσιακών Στοιχείων Καθορισμένων Παροχών, 

Ελάχιστες Απαιτήσεις Χρηματοδότησης και η Αλληλεπίδρασή τους 

Η ΕΔΔΠΧΑ 14 καλύπτει την αλληλεπίδραση μεταξύ των ελαχίστων απαιτήσεων χρηματοδότησης (οι 

οποίες συνήθως επιβάλλονται από νόμους και κανονισμούς) και της μέτρησης ενός περιουσιακού 

στοιχείου καθορισμένων παροχών. Το θέμα μελέτης της ΕΔΔΠΧΑ 14 σχετίζεται μόνο με 

περιορισμένες περιπτώσεις προγραμμάτων καθορισμένων παροχών μετά την έξοδο από την 

υπηρεσία τα οποία βρίσκονται «σε πλεόνασμα» ή υπόκεινται σε ελάχιστες απαιτήσεις 

χρηματοδότησης. Μεταξύ άλλων θεμάτων, ασχολείται ειδικά με την έννοια «διαθέσιμο» που 

χρησιμοποιείται στο ΔΛΠ 19. Γενικά, η Διερμηνεία επεξηγεί ότι ένα οικονομικό όφελος είναι διαθέσιμο 
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εάν η επιχείρηση έχει ένα ανεπιφύλακτο δικαίωμα να αναγνωρίσει το όφελος κατά την διάρκεια ή 

κατά τον διακανονισμό του προγράμματος καθορισμένων παροχών. Η αναγνώριση του στοιχείου δεν 

εξαρτάται από το εάν τα οικονομικά οφέλη είναι άμεσα αναγνωρίσιμα κατά την ημερομηνία του 

ισολογισμού ή από το πώς προτίθεται να χρησιμοποιήσει το τυχόν πλεόνασμα. Η Διερμηνεία 

επιπλέον ασχολείται με τον λογιστικό χειρισμό μιας υποχρέωσης για τις ελάχιστες απαιτήσεις 

χρηματοδότησης που προκύπτουν από υπηρεσίες που έχουν ήδη ληφθεί από την επιχείρηση. Η 

ΕΔΔΠΧΑ 14 εφαρμόζεται για περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2008. Ως 

εξαίρεση, η ΕΔΔΠΧΑ 14 δεν απαιτεί πλήρη αναδρομική εφαρμογή. Η εφαρμογή απαιτείται κατά την 

έναρξη της πρώτης περιόδου για την οποία η Διερμηνεία έχει εφαρμογή. 

Ο Όμιλος δεν εφαρμόζει την παραπάνω Διερμηνεία. 

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 39 και στο ΔΠΧΑ 7 – Επαναταξινόμηση Χρηματοοικονομικών 

Περιουσιακών Στοιχείων 

Οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 39 επιτρέπουν, σε κάποιες περιπτώσεις, την επαναταξινόμηση από την 

κατηγορία επενδύσεων προς εμπορία σε άλλες κατηγορίες, μη παράγωγων χρηματοοικονομικών 

περιουσιακών στοιχείων, καθώς και την επαναταξινόμηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών 

στοιχείων από την κατηγορία διαθέσιμα προς πώληση στα δάνεια και απαιτήσεις. Οι τροποποιήσεις 

στο ΔΠΧΑ 7 απαιτούν επιπρόσθετες γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις οργανισμών που 

εφαρμόζουν τις προαναφερθείσες τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 39. 

6.1.3. Πρότυπα, Τροποποιήσεις και Διερμηνείες σε ήδη υπάρχοντα Πρότυπα τα οποία 

δεν έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ και δεν έχουν υιοθετηθεί 

Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα, οι Αναθεωρήσεις Προτύπων και οι ακόλουθες Διερμηνείες για τα 

παρακάτω Πρότυπα έχουν δημοσιευθεί αλλά δεν είναι υποχρεωτικά για τις παρουσιαζόμενες 

οικονομικές καταστάσεις στις οποίες ο Όμιλος δεν έχει προγενέστερα υιοθετήσει: 

 

Πρότυπα ή 
Διερμηνείες Περιγραφή 

Έναρξη ισχύος από την 
χρήση που ξεκινά την ή 

μετά την : 
ΕΔΔΠΧΑ 13 Προγράμματα Πιστότητας Πελατών 1.7.2008 
ΔΛΠ 23 Κόστος Δανεισμού (Αναθεωρημένο 2007) 1.1.2009 

ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων 
(Αναθεωρημένο 2007) 1.1.2009 

ΔΠΧΑ 8 Λειτουργικοί Τομείς 1.1.2009 

ΔΠΧΑ 2 Τροποποιήσεις στο πρότυπο: Παροχές που εξαρτώνται 
από την αξία των μετοχών  1.3.2008 

ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων  1.7.2009 

ΔΛΠ 27 Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και λογιστικός 
χειρισμός για επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις 1.7.2009 

ΔΛΠ 32 

Χρηματοοικονομικά μέσα, Γνωστοποίηση, Παρουσίαση 
και ΔΛΠ 1, Παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων 
«Τροποποιήσεις στα Χρηματοοικονομικά Μέσα 
διαθέσιμα από τον κάτοχο “puttable”» 

1.1.2009 
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Συνοπτικά οι ανωτέρω Διερμηνείες και Πρότυπα ορίζουν τα ακόλουθα: 

ΕΔΔΠΧΑ 13: Προγράμματα Πιστότητας Πελατών 

Τα προγράμματα πιστότητας πελατών παρέχουν στους πελάτες κίνητρα να αγοράζουν προϊόντα ή 

υπηρεσίες μιας επιχείρησης. Εάν ο πελάτης αγοράσει προϊόντα ή υπηρεσίες, τότε η επιχείρηση του 

χορηγεί award credits (πόντους επιβράβευσης) τα οποία ο πελάτης μπορεί να εξαγοράσει στο μέλλον 

προς απόκτηση δωρεάν ή σε μειωμένη τιμή προϊόντων / υπηρεσιών. Τα προγράμματα αυτά δύνανται 

να εφαρμόζονται από την επιχείρηση την ίδια ή από τρίτο μέρος. Η ΕΔΔΠΧΑ 13 μπορεί να 

εφαρμοστεί σε όλα τα award credits προγραμμάτων πιστότητας πελατών που μία επιχείρηση μπορεί 

να χορηγεί στους πελάτες της ως μέρος μίας συναλλαγής πώλησης. Η IFRIC 13 θα εφαρμόζεται 

υποχρεωτικά για περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2008. Η αναδρομική εφαρμογή 

της Διερμηνείας απαιτείται ενώ η νωρίτερη εφαρμογή της ενθαρρύνεται αρκεί το γεγονός αυτό να 

γνωστοποιείται στις επεξηγηματικές σημειώσεις που συνοδεύουν τις οικονομικές καταστάσεις της 

επιχείρησης. 

ΔΛΠ 23, Κόστος Δανεισμού  

Το αναθεωρημένο ΔΛΠ 23 καταργεί την επιλογή της άμεσης αναγνώρισης σαν έξοδο του κόστους 

δανεισμού που αφορά σε απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή παγίου στοιχείου του ενεργητικού. Το 

χαρακτηριστικό αυτού του παγίου είναι ότι απαιτείται ένα σημαντικό χρονικό διάστημα προκειμένου 

να έλθει σε κατάσταση για χρήση ή πώληση. Μία επιχείρηση, παρόλα αυτά, απαιτείται να 

κεφαλαιοποιεί τέτοια κόστη δανεισμού σαν μέρος του κόστους του παγίου. 

Το αναθεωρημένο Πρότυπο δεν απαιτεί την κεφαλαιοποίηση του κόστους δανεισμού που σχετίζεται 

με πάγια στοιχεία που μετρώνται στην εύλογη αξία και αποθέματα που κατασκευάζονται ή 

παράγονται σε μεγάλες ποσότητες συστηματικά ακόμη και αν χρειάζεται ένα σημαντικό χρονικό 

διάστημα προκειμένου να έλθουν σε κατάσταση για χρήση ή πώληση. 

Το αναθεωρημένο Πρότυπο εφαρμόζεται για κόστη δανεισμού σχετιζόμενα με πάγια περιουσιακά 

στοιχεία που πληρούν τις προϋποθέσεις και η ημερομηνία έναρξης ισχύος του είναι την ή μετά την 1η 

Ιανουαρίου 2009. Νωρίτερη εφαρμογή του επιτρέπεται. 

ΔΛΠ 39 
Αναγνώριση και αποτίμηση 
«Τροποποίηση του προτύπου για στοιχεία που πληρούν 
τις προϋποθέσεις λογιστικής αντιστάθμισης» 

1.7.2009 

ΕΔΔΠΧΑ 15 Συμφωνίες Κατασκευής Ακινήτων  1.1.2009 

ΕΔΔΠΧΑ 16 Αντισταθμίσεις Καθαρής Επένδυσης σε Επιχειρηματική 
Δραστηριότητα του Εξωτερικού 1.10.2008 

ΕΔΔΠΧΑ 17 Διανομές μη Ταμειακών Στοιχείων του Ενεργητικού 
στους Ιδιοκτήτες 1.7.2009 

ΕΔΔΠΧΑ 18 Μεταφορές Στοιχείων Ενεργητικού από Πελάτες 1.7.2009 
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Η επίδραση από την εφαρμογή του αναθεωρημένου ΔΛΠ 23 δεν έχει ακόμα προσδιορισθεί. Όπως 

αναφέρθηκε ανωτέρω το αναθεωρημένο ΔΛΠ 23 καταργεί την επιλογή της άμεσης αναγνώρισης σαν 

έξοδο του κόστους δανεισμού που αφορά σε απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή παγίου στοιχείου 

του ενεργητικού. Αυτό αναμένεται να επηρεάσει την επιμέτρηση των παγίων που είναι εσωτερικώς 

δημιουργούμενα στα πλαίσια της διαδικασίας έρευνας και ανάπτυξης του Ομίλου. Η μέχρι τώρα 

εφαρμοζόμενη πολιτική αφορούσε στην άμεση επιβάρυνση των αποτελεσμάτων χρήσης με το 

σύνολο των χρηματοοικονομικών εξόδων. Η αλλαγή στον τρόπο της λογιστικής πολιτικής 

αναγνώρισης των εξόδων αυτών θα επηρεάσει κατά βάση την χρονική στιγμή της αναγνώρισης του 

εξόδου όπως και τον τρόπο παρουσίασης του εξόδου αυτού (χρηματοοικονομικό κόστος έναντι 

αποσβέσεων). 

ΔΛΠ 1, Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων  

Οι βασικές αλλαγές αυτού του Προτύπου συνοψίζονται στην ξεχωριστή παρουσίαση των μεταβολών 

της καθαρής θέσης που προέρχονται από συναλλαγές με τους μετόχους με την ιδιότητά τους ως 

μέτοχοι (π.χ. μερίσματα, αυξήσεις κεφαλαίου) από τις λοιπές μεταβολές της καθαρής θέσης (π.χ. 

αποθεματικά μετατροπής). Επιπλέον, η βελτιωμένη έκδοση του Προτύπου επιφέρει αλλαγές στην 

ορολογία καθώς και στην παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων. 

Οι νέοι ορισμοί του Προτύπου ωστόσο δεν αλλάζουν τους κανόνες αναγνώρισης, μέτρησης ή 

γνωστοποίησης συγκεκριμένων συναλλαγών και άλλων γεγονότων που απαιτούνται από τα υπόλοιπα 

Πρότυπα. 

Η τροποποίηση του ΔΛΠ 1 είναι υποχρεωτική για τις περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η 

Ιανουαρίου 2009 ενώ οι απαιτήσεις αυτές έχουν εφαρμογή και στο ΔΛΠ 8 «Λογιστικές πολιτικές, 

αλλαγές στις λογιστικές εκτιμήσεις και λάθη». Οι αλλαγές που προκαλούνται από την τροποποίηση 

του ΔΛΠ 1 εφαρμόζονται αναδρομικά (ΔΛΠ 8.19 (β)). Νωρίτερη εφαρμογή ενθαρρύνεται, αρκεί το 

γεγονός αυτό να γνωστοποιείται στις επεξηγηματικές σημειώσεις που συνοδεύουν τις οικονομικές 

καταστάσεις της επιχείρησης. 

ΔΠΧΑ 8, Λειτουργικοί Τομείς 

Οι βασικές αλλαγές αυτού του Προτύπου συνοψίζονται στα εξής: 

1. Τα αποτελέσματα κάθε τομέα βασίζονται στα λειτουργικά αποτελέσματα κάθε ξεχωριστού 

τομέα πληροφόρησης. Στα αποτελέσματα των λειτουργικών τομέων δεν περιλαμβάνονται, το 

χρηματοοικονομικό κόστος και τα χρηματοοικονομικά έσοδα, περιλαμβανομένων των 

αποτελεσμάτων που προκύπτουν από επενδύσεις στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών, καθώς 

και τα αποτελέσματα από φόρους και από διακοπείσες δραστηριότητες.  

2. Επιπλέον, η Διοίκηση του Ομίλου για σκοπούς διοικητικών αποφάσεων που αφορούν στην 

κατανομή των πόρων στους λειτουργικούς της τομείς αλλά και για τον σκοπό της μέτρησης 

της αποδοτικότητας των τομέων, δεν λαμβάνει υπόψη τα έξοδα που αφορούν στις παροχές 



ΟΠΑΠ Α.Ε. – Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσης 2008 

Ο.Π.Α.Π Α.Ε. – Κηφισού 62, 121 32 Περιστέρι, Ελλάδα, Τηλ.: +30 (210) 5798800 
39 

προς το προσωπικό λόγω εξόδου από την υπηρεσία ούτε και το κόστος που προκύπτει από 

τον διακανονισμό των συναλλαγών που βασίζονται σε συμμετοχικούς τίτλους.  

Το Πρότυπο εφαρμόζεται στις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις που αρχίζουν την ή μετά την 1η 

Ιανουαρίου 2009. Νωρίτερη εφαρμογή επιτρέπεται εφόσον γνωστοποιηθεί. Οι πληροφορίες κατά 

τομείς της συγκριτικής περιόδου από το αρχικό έτος εφαρμογής θα πρέπει να αναπροσαρμοσθούν 

προκειμένου να ευθυγραμμισθούν με τις απαιτήσεις του προτύπου, εκτός και αν η πληροφορία δεν 

είναι διαθέσιμη και το κόστος ανάπτυξής της υπερβολικό. 

Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 2: Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών  

Η IASB προχώρησε σε έκδοση τροποποίησης του ΔΠΧΑ 2 αναφορικά με τις συνθήκες επένδυσης του 

κεφαλαίου σύνταξης και της ακύρωσής του. Κανένα από τα παρόντα προγράμματα πληρωμών 

βασιζόμενων σε συμμετοχικούς τίτλους δεν επηρεάζεται από τις τροποποιήσεις αυτές. Η Διοίκηση 

εκτιμά ότι οι τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 2 δε θα έχουν επίδραση στις λογιστικές πολιτικές του Ομίλου. 

ΔΠΧΑ 3: Συνενώσεις Επιχειρήσεων  

Το αναθεωρημένο Πρότυπο εφαρμόζεται για συνενώσεις επιχειρήσεων που συμβαίνουν την 1η 

Ιουλίου 2009 ή μεταγενέστερα και εφαρμόζεται από την ημερομηνία αυτή και έπειτα. Το 

αναθεωρημένο Πρότυπο επιφέρει αλλαγές στις λογιστικές απαιτήσεις για τις συνενώσεις 

επιχειρήσεων, αλλά συνεχίζει να απαιτεί την εφαρμογή της μεθόδου αγοράς (Purchase Method) και 

έχει σημαντική επίδραση στις συνενώσεις επιχειρήσεων οι οποίες θα συμβούν την 1η Ιουλίου 2009 ή 

μεταγενέστερα. 

ΔΛΠ 27, Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και λογιστικός χειρισμός για επενδύσεις 

σε θυγατρικές επιχειρήσεις  

Το αναθεωρημένο Πρότυπο επιφέρει αλλαγές στις λογιστικές απαιτήσεις που αφορούν την απώλεια 

ελέγχου σε μια θυγατρική καθώς και αλλαγές που αφορούν το χρηματοοικονομικό κόστος στις 

θυγατρικές. Η Διοίκηση εκτιμά ότι το αναθεωρημένο Πρότυπο δεν θα έχει ουσιώδη επίδραση στις 

οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου.  

ΔΛΠ 32, Χρηματοοικονομικά μέσα, Γνωστοποίηση, Παρουσίαση και ΔΛΠ 1, Παρουσίαση 

των οικονομικών καταστάσεων 

Τροποποιήσεις στα Χρηματοοικονομικά Μέσα διαθέσιμα από τον κάτοχο “puttable” 

Με βάση τη τροποποίηση του ΔΛΠ 32 απαιτείται, εάν πληρούνται συγκεκριμένα κριτήρια, ορισμένα 

χρηματοοικονομικά μέσα διαθέσιμα από τον κάτοχο «puttable» και υποχρεώσεις που ανακύπτουν 

κατά την ρευστοποίηση μιας επιχειρηματικής οντότητας να καταταχθούν ως μέρος των ιδίων 

κεφαλαίων 

Η τροποποίηση στο ΔΛΠ 1 αναφέρεται στη γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά με τα ανωτέρω 

μέσα που έχουν καταταχθεί ως μέρος των ιδίων κεφαλαίων.  
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Ο Όμιλος αναμένει ότι αυτές οι τροποποιήσεις δεν θα επηρεάσουν τις οικονομικές του καταστάσεις. 

Οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 32 εφαρμόζονται από επιχειρήσεις για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την 

ή μετά την 1.1.2009. Νωρίτερη εφαρμογή της Διερμηνείας ενθαρρύνεται, αρκεί το γεγονός αυτό να 

γνωστοποιείται στις επεξηγηματικές σημειώσεις των οικονομικών καταστάσεων της επιχείρησης. 

ΔΛΠ 39, Αναγνώριση και αποτίμηση   

Τροποποίηση του ΔΛΠ 39 για στοιχεία που πληρούν τις προϋποθέσεις λογιστικής 

αντιστάθμισης  

Η τροποποίηση του ΔΛΠ 39 αποσαφηνίζει θέματα λογιστικής αντιστάθμισης και πιο συγκεκριμένα τον 

πληθωρισμό και τον one-sided κίνδυνο ενός αντισταθμιζόμενου στοιχείου.  

Οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 39 εφαρμόζονται από επιχειρήσεις για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την 

ή μετά την 1.7.2009.  

Ετήσιες βελτιώσεις 2008 

Η IASB προχώρησε μέσα στο 2008 στην έκδοση «Βελτιώσεις των Διεθνών Προτύπων 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 2008». Οι περισσότερες από τις τροποποιήσεις αυτές έχουν έναρξη 

ισχύος την 1 Ιανουαρίου 2009 ή μεταγενέστερα. Ο Όμιλος εκτιμά ότι οι τροποποιήσεις του ΔΛΠ 23, 

Κόστος Δανεισμού θα επηρεάσουν τις λογιστικές πολιτικές του Ομίλου. Η τροποποίηση διευκρινίζει 

τον ορισμό του κόστους δανεισμού σε σχέση με τη μέθοδο του αποτελεσματικού επιτοκίου. Η 

τροποποίηση αυτή εφαρμόζεται την 1η Ιανουαρίου 2009 ή μεταγενέστερα, παρ’ όλα αυτά οι 

προβλέψεις της Διοίκησης δείχνουν ότι η επίδραση δε θα είναι σημαντική. Μικρότερες τροποποιήσεις 

έχουν γίνει σε αρκετά Πρότυπα αλλά η Διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι η επίδραση δε θα είναι 

σημαντική στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. 

ΕΔΔΠΧΑ 15: Συμφωνίες Κατασκευής Ακινήτων  

Σκοπός της ΕΔΔΠΧΑ 15 είναι η παροχή οδηγιών αναφορικά με τα ακόλουθα δύο ζητήματα: 

• Αν οι συμφωνίες κατασκευής ακινήτων εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 11 ή του ΔΛΠ 

18. 

• Πότε θα πρέπει να αναγνωρίζεται το έσοδο που προκύπτει από τις συμφωνίες κατασκευής 

ακινήτων. 

Η παρούσα Διερμηνεία εφαρμόζεται κατά την λογιστική αναγνώριση των εσόδων και των 

σχετιζόμενων με αυτά εξόδων, των επιχειρήσεων που αναλαμβάνουν την κατασκευή ακινήτων είτε 

απευθείας είτε μέσω υπεργολάβων. 

Οι συμφωνίες που εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής της ΕΔΔΠΧΑ 15  είναι οι συμφωνίες 

κατασκευής ακινήτων. Επιπρόσθετα της κατασκευής ακινήτων, αυτού του είδους οι συμφωνίες 

μπορεί να περιλαμβάνουν την παράδοση και άλλων αγαθών ή υπηρεσιών. 
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Η ΕΔΔΠΧΑ 15 «Συμφωνίες Κατασκευής Ακινήτων» εφαρμόζεται από τις επιχειρήσεις για ετήσιες 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1.1.2009. Νωρίτερη εφαρμογή ενθαρρύνεται αρκεί το 

γεγονός αυτό να γνωστοποιείται στις επεξηγηματικές σημειώσεις των οικονομικών καταστάσεων. 

Αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές θα πρέπει να αναγνωρίζονται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο ΔΛΠ 

8. 

ΕΔΔΠΧΑ 16: Αντισταθμίσεις Καθαρής Επένδυσης σε Επιχειρηματική Δραστηριότητα του 

Εξωτερικού 

Οι επενδύσεις σε επιχειρηματικές δραστηριότητες του εξωτερικού μπορεί να κατέχονται άμεσα από 

μία μητρική επιχείρηση ή έμμεσα από κάποια θυγατρική της. Σκοπός της ΕΔΔΠΧΑ 16 είναι η παροχή 

καθοδήγησης σχετικά με τη φύση των αντισταθμιζόμενων κινδύνων και το ποσό που έχει 

αναγνωριστεί στο αντισταθμιζόμενο στοιχείο για το οποίο έχει προσδιοριστεί σε μία σχέση 

αντιστάθμισης, και το ποια ποσά πρέπει να ανακατατάσσονται από ίδια κεφάλαια στα αποτελέσματα 

ως προσαρμογές ανακατάταξης, με τη διάθεση της επιχειρηματικής δραστηριότητας του εξωτερικού. 

Η ΕΔΔΠΧΑ 16 εφαρμόζεται από μία επιχείρηση, η οποία αντισταθμίζει το συναλλαγματικό κίνδυνο 

που προέρχεται από μία καθαρή επένδυση σε επιχειρηματική δραστηριότητα του εξωτερικού και 

επιδιώκει να καλύψει τις προϋποθέσεις της λογιστικής αντιστάθμισης, σύμφωνα με το ΔΛΠ 39. Η 

παρούσα Διερμηνεία εφαρμόζεται μόνο σε αντισταθμίσεις καθαρών επενδύσεων σε επιχειρηματικές 

δραστηριότητες στο εξωτερικό, ενώ δεν έχει εφαρμογή σε άλλους τύπους λογιστικής αντιστάθμισης, 

όπως για παράδειγμα για αντισταθμίσεις εύλογης αξίας ή ταμειακών ροών. 

Η ΕΔΔΠΧΑ 16 «Αντισταθμίσεις Καθαρής Επένδυσης σε Επιχειρηματική Δραστηριότητα του 

Εξωτερικού» εφαρμόζεται από επιχειρήσεις για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

1.10.2008. Νωρίτερη εφαρμογή της Διερμηνείας ενθαρρύνεται αρκεί το γεγονός αυτό να 

γνωστοποιείται στις επεξηγηματικές σημειώσεις των οικονομικών καταστάσεων της επιχείρησης. 

ΕΔΔΠΧΑ 17. Διανομές μη Ταμειακών Στοιχείων του Ενεργητικού στους Ιδιοκτήτες 

Όταν μία επιχείρηση προβαίνει στην ανακοίνωση διανομής και έχει την υποχρέωση να διανείμει 

στοιχεία του ενεργητικού που αφορούν στους ιδιοκτήτες της, θα πρέπει να αναγνωρίζει μία 

υποχρέωση για αυτά τα πληρωτέα μερίσματα. 

Σκοπός της ΕΔΔΠΧΑ 17 είναι η παροχή οδηγιών αναφορικά με το πότε θα πρέπει μία επιχείρηση να 

αναγνωρίζει τα μερίσματα πληρωτέα το πώς θα πρέπει να τα μετρά καθώς και, το πώς θα πρέπει να 

λογιστικοποιεί τις διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας των στοιχείων του ενεργητικού που 

διανέμονται και της λογιστικής αξίας των πληρωτέων μερισμάτων, όταν η επιχείρηση εξοφλεί τα 

μερίσματα πληρωτέα. 

Η ΕΔΔΠΧΑ 17 «Διανομές μη Ταμειακών Στοιχείων του Ενεργητικού στους Ιδιοκτήτες» εφαρμόζεται 

από τις επιχειρήσεις μελλοντικά για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1.7.2009. 

Νωρίτερη εφαρμογή της Διερμηνείας επιτρέπεται αρκεί η επιχείρηση να γνωστοποιεί το γεγονός αυτό 
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στις επεξηγηματικές σημειώσεις των οικονομικών καταστάσεων και ταυτόχρονα να εφαρμόζει το 

ΔΠΧΑ 3 (όπως αναθεωρήθηκε το 2008), το ΔΛΠ 27 (όπως τροποποιήθηκε τον Μάιο του 2008) και το 

ΔΠΧΑ 5 (όπως τροποποιήθηκε από την παρούσα Διερμηνεία). Η αναδρομική εφαρμογή της 

Διερμηνείας δεν επιτρέπεται. 

ΕΔΔΠΧΑ 18. Μεταφορές Στοιχείων Ενεργητικού από Πελάτες 

Η ΕΔΔΠΧΑ 18 εφαρμόζεται κυρίως στις επιχειρήσεις ή οργανισμούς κοινής ωφέλειας. Σκοπός της 

ΕΔΔΠΧΑ 18 είναι να αποσαφηνίζει τις απαιτήσεις των ΔΠΧΑ σχετικά με τις συμφωνίες κατά τις οποίες 

μια επιχείρηση λαμβάνει από ένα πελάτη της μέρος ενσώματων παγίων: οικοπέδων, κτηριακών 

εγκαταστάσεων ή εξοπλισμού, που η επιχείρηση θα πρέπει να χρησιμοποιήσει είτε με σκοπό ο 

πελάτης να αποτελέσει μέρος ενός δικτύου ή με σκοπό ο πελάτης να αποκτήσει συνεχή πρόσβαση 

στη παροχή αγαθών ή υπηρεσιών (όπως για παράδειγμα παροχή ηλεκτρισμού ή νερού). 

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μια επιχείρηση λαμβάνει μετρητά από τους πελάτες της τα οποία θα 

πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την απόκτηση ή τη κατασκευή κάποιας εγκατάστασης με σκοπό τη 

διασύνδεση του πελάτη με το δίκτυο ή τη παροχή αδιάλειπτης πρόσβασης στο δίκτυο αγαθών ή 

υπηρεσιών (ή και στα δύο ταυτόχρονα).  

Η ΕΔΔΠΧΑ 18 αποσαφηνίζει τις περιπτώσεις κατά τις οποίες πληρείται ο ορισμός του ενσώματου 

παγίου, την αναγνώριση και επιμέτρηση του αρχικού κόστους. Επιπλέον προσδιορίζει τον τρόπο με 

τον οποίο μπορεί να γίνει η εξακρίβωση της υποχρέωσης για τη παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών με 

αντάλλαγμα το ενσώματο πάγιο καθώς και τον τρόπο αναγνώρισης του εσόδου και τη λογιστική 

αντιμετώπιση των μετρητών που λαμβάνονται από τους πελάτες.  

Η ΕΔΔΠΧΑ 18 «Μεταφορές Στοιχείων Ενεργητικού από Πελάτες» εφαρμόζεται από τις επιχειρήσεις 

μελλοντικά για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1.7.2009.  

Με βάση την υπάρχουσα δομή του Ομίλου και τις λογιστικές πολιτικές που ακολουθούνται, η 

Διοίκηση δεν αναμένει σημαντικές επιδράσεις στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου από την 

εφαρμογή των ανωτέρω Προτύπων και Διερμηνειών, όταν αυτά καταστούν εφαρμόσιμα. 

 

Ο Όμιλος δεν έχει σκοπό να εφαρμόσει κανένα από τα Πρότυπα ή τις Διερμηνείες νωρίτερα. 

6.2. Σημαντικές λογιστικές κρίσεις, εκτιμήσεις και παραδοχές 

Η προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί από τη Διοίκηση τη 

διενέργεια κρίσεων, εκτιμήσεων και παραδοχών οι οποίες επηρεάζουν τα ποσά του ενεργητικού και 

των υποχρεώσεων, όπως επίσης και τις γνωστοποιήσεις για ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις 

κατά την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων καθώς και τα παρουσιαζόμενα ποσά εσόδων και 

δαπανών κατά τη διάρκεια της παρουσιαζόμενης περιόδου. Τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί να 

διαφέρουν από αυτές τις εκτιμήσεις. 
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Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις συνεχώς αποτιμώνται και βασίζονται στην ιστορική εμπειρία και άλλες 

παραμέτρους, συμπεριλαμβανομένων και των εκτιμήσεων για μελλοντικά γεγονότα τα οποία 

θεωρούνται εύλογα σύμφωνα με τις περιστάσεις.  

6.2.1. Κρίσεις 

Κατά τη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών πολιτικών της εταιρείας, κρίσεις, πέραν αυτών που 

περιλαμβάνουν εκτιμήσεις, διενεργούνται από τη Διοίκηση και οι οποίες επηρεάζουν τα ποσά που 

αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις. Οι σημαντικότερες κρίσεις σχετίζονται με: 

 την ανακτησιμότητα των εισπρακτέων λογαριασμών  

Η Διοίκηση εξετάζει κατ’ έτος την ανακτησιμότητα των κονδυλίων που περιλαμβάνονται στους 

εισπρακτέους λογαριασμούς, σε συνδυασμό και με εξωτερική πληροφόρηση, (βάσεις δεδομένων 

αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας πελατών, νομικοί κλπ.) προκειμένου να αποφασίσει για την 

ανακτησιμότητα των κονδυλίων που περιλαμβάνονται στους εισπρακτέους λογαριασμούς. 

 κατηγοριοποίηση των επενδύσεων 

Η Διοίκηση αποφασίζει κατά την απόκτηση μιας επένδυσης, εάν αυτή θα κατηγοριοποιηθεί ως 

διακρατούμενη ως τη λήξη, κατεχόμενη για εμπορικούς σκοπούς, αποτιμώμενη στην εύλογη αξία 

μέσω των αποτελεσμάτων ή διαθέσιμη προς πώληση. Για τις επενδύσεις που χαρακτηρίζονται ως 

διακρατούμενες ως τη λήξη, η Διοίκηση εξετάζει εάν πληρούνται τα κριτήρια του ΔΛΠ 39 και 

συγκεκριμένα το κατά πόσο ο Όμιλος έχει την πρόθεση και την ικανότητα να τις κρατήσει έως τη 

λήξη τους. Ο Όμιλος κατηγοριοποιεί τις επενδύσεις ως κατεχόμενες για εμπορικούς σκοπούς εάν 

αυτές έχουν αποκτηθεί κυρίως για τη δημιουργία βραχυπρόθεσμου κέρδους. Η κατηγοριοποίηση των 

επενδύσεων ως αποτιμώμενες στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων εξαρτάται από τον τρόπο 

με τον οποίο η Διοίκηση παρακολουθεί την απόδοση αυτών των επενδύσεων. Όταν δεν 

κατηγοριοποιούνται ως κατεχόμενες για εμπορικούς σκοπούς αλλά υπάρχουν διαθέσιμες και 

αξιόπιστες εύλογες αξίες και οι μεταβολές στις εύλογες αξίες περιλαμβάνονται στο κέρδος ή στη 

ζημιά στους λογαριασμούς της Διοίκησης, κατηγοριοποιούνται ως αποτιμώμενες στην εύλογη αξία 

μέσω των αποτελεσμάτων. Όλες οι άλλες επενδύσεις κατηγοριοποιούνται ως διαθέσιμες προς 

πώληση. 

 απαξίωση των αποθεμάτων  

 κατά πόσο μια μίσθωση που συνάπτεται με έναν εξωτερικό εκμισθωτή 

κατατάσσεται ως λειτουργική ή χρηματοδοτική. 

6.2.2. Εκτιμήσεις και παραδοχές 

Συγκεκριμένα ποσά που περιλαμβάνονται ή επηρεάζουν τις οικονομικές καταστάσεις και τις σχετικές 

αποκαλύψεις θα πρέπει να εκτιμηθούν, απαιτώντας από τη Διοίκηση να χρησιμοποιήσει παραδοχές 

αναφορικά με τις αξίες ή τις συνθήκες οι οποίες δεν μπορούν να είναι γνωστές με βεβαιότητα κατά 

τη στιγμή προετοιμασίας των οικονομικών καταστάσεων. Μία «κρίσιμη λογιστική εκτίμηση» είναι 
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εκείνη που συνδυάζει σημαντικότητα στην απεικόνιση της χρηματοοικονομικής κατάστασης της 

επιχείρησης και των αποτελεσμάτων της και απαιτεί από τη Διοίκηση της εταιρείας πιο δύσκολες, 

υποκειμενικές ή σύνθετες κρίσεις, ενώ συχνά υπάρχει ανάγκη εκτιμήσεων σχετικά με την επίδραση 

γεγονότων τα οποία θεωρούνται ως ενδογενώς αβέβαια. Η εταιρεία αποτιμά τέτοιες κρίσεις σε μία 

συνεχή βάση, στηριζόμενη σε ιστορικά στοιχεία και εμπειρία, σε συμβουλές ειδικών, σε τάσεις και 

μεθόδους οι οποίες θεωρούνται εύλογες σε σχέση με τις περιστάσεις, καθώς και σε προβλέψεις 

αναφορικά με το πώς αυτές ενδέχεται να μεταβληθούν στο μέλλον. Επίσης, στη σημείωση υπ’ αριθ. 

7 «Σύνοψη σημαντικών λογιστικών αρχών», γίνεται αναφορά στις λογιστικές αρχές που έχουν 

επιλεχθεί από τις προτεινόμενες αποδεκτές εναλλακτικές. 

Εκτιμώμενη απομείωση υπεραξίας  

Ο Όμιλος διενεργεί σε ετήσια βάση έλεγχο για τυχόν απομείωση της υπεραξίας και ενδιάμεσα, όταν 

τα γεγονότα ή οι συνθήκες καθιστούν πιθανή την ύπαρξη απομείωσης (π.χ. μία σημαντική δυσμενής 

αλλαγή στο εταιρικό κλίμα ή μία απόφαση για πώληση ή διάθεση μιας μονάδας). Ο καθορισμός της 

ύπαρξης απομείωσης απαιτεί την αποτίμηση της αντίστοιχης μονάδας η οποία εκτιμάται 

χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της προεξόφλησης των ταμειακών ροών. Όταν αυτό κρίνεται διαθέσιμο 

και απαραίτητο, χρησιμοποιούνται σχετικοί συντελεστές πολλαπλασιασμού της αγοράς, προκειμένου 

να επιβεβαιωθούν τα αποτελέσματα από τις προεξοφλημένες ταμειακές ροές. Εφαρμόζοντας αυτή τη 

μεθοδολογία, η εταιρεία βασίζεται σε μία σειρά από παράγοντες, στους οποίους περιλαμβάνονται τα 

πραγματικά λειτουργικά αποτελέσματα, τα μελλοντικά εταιρικά σχέδια, οι οικονομικές προεκτάσεις 

και τα δεδομένα της αγοράς. Στην περίπτωση που από αυτή την ανάλυση προκύπτει απομείωση της 

υπεραξίας, τότε η μέτρηση της απομείωσης απαιτεί εκτίμηση της εύλογης αξίας για κάθε 

αναγνωριζόμενο ενσώματο ή άυλο περιουσιακό στοιχείο. Σε αυτήν την περίπτωση, χρησιμοποιείται η 

προσέγγιση των ταμειακών ροών η οποία αναφέρεται ανωτέρω από ανεξάρτητους εκτιμητές, όπου 

κρίνεται κατάλληλο. 

Διενεργείται έλεγχος για άλλα αναγνωριζόμενα άυλα περιουσιακά στοιχεία με καθορισμένες ωφέλιμες 

ζωές και υποκείμενα σε απόσβεση, συγκρίνοντας τη λογιστική αξία με το άθροισμα των μη 

προεξοφλημένων ταμειακών ροών που αναμένεται να δημιουργηθούν από το περιουσιακό στοιχείο. 

Ελέγχονται τα άυλα περιουσιακά στοιχεία με αόριστες ωφέλιμες ζωές ετησίως χρησιμοποιώντας μία 

μέθοδο εύλογης αξίας όπως τις προεξοφλημένες ταμειακές ροές. Ο Όμιλος ετησίως διενεργεί έλεγχο 

για απομείωση της υπεραξίας, σύμφωνα με την λογιστική πολιτική, όπως αυτή αναφέρεται στη 

σημείωση 7.8. Τα ανακτήσιμα ποσά των μονάδων δημιουργίας ταμειακών ροών έχουν καθοριστεί 

βασιζόμενα σε υπολογισμούς της αξίας σε χρήση (on value-in-use calculations). Αυτοί οι υπολογισμοί 

απαιτούν τη χρήση εκτιμήσεων.  

Φόροι εισοδήματος 

Ο Όμιλος υπόκειται σε φόρο εισοδήματος από διάφορες φορολογικές αρχές. Για τον καθορισμό των 

προβλέψεων για φόρους εισοδήματος απαιτούνται σημαντικές εκτιμήσεις. Υπάρχουν πολλές 
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συναλλαγές και υπολογισμοί για τους οποίους ο ακριβής καθορισμός του φόρου είναι αβέβαιος κατά 

τη συνήθη πορεία των εργασιών της επιχείρησης. Ο Όμιλος αναγνωρίζει υποχρεώσεις για 

αναμενόμενα θέματα φορολογικού ελέγχου βασιζόμενη σε εκτιμήσεις για το ποσό των επιπλέον 

φόρων που ενδεχομένως θα οφείλονται. Όταν το τελικό αποτέλεσμα από τους φόρους των 

υποθέσεων αυτών, διαφέρει από το ποσό το οποίο είχε αρχικά αναγνωρισθεί στις οικονομικές 

καταστάσεις, οι διαφορές επιδρούν στο φόρο εισοδήματος και στις προβλέψεις για αναβαλλόμενη 

φορολογία της περιόδου κατά την οποία τα ποσά αυτά οριστικοποιούνται. 

Προβλέψεις  

Η εταιρεία σχηματίζει προβλέψεις για απαιτήσεις ίσες με το ποσό των απαιτήσεων από πράκτορες 

που η Διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ως επισφαλείς. Για να καθορίσει τις απαραίτητες προβλέψεις 

κατά την ημερομηνία του ισολογισμού, λαμβάνει υπόψη τις εγγυήσεις που έχουν καταβληθεί από 

τους πράκτορες σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν τη σχέση της εταιρείας με αυτούς. Οι 

εγγυήσεις αυτές χρησιμοποιούνται για να αντισταθμίσουν επισφαλείς απαιτήσεις από πράκτορες.  

Η Διοίκηση εκτιμά ότι οι προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους για το 2008, ύψους € 24.879 χιλ. 

(2007: € 21.879 χιλ. ), είναι επαρκείς λόγω των ελέγχων των πιστωτικών κινδύνων, το μεγάλο όγκο 

και τη διαφορετικότητα των απαιτήσεων και τον έλεγχο πιστώσεων σε πραγματικό χρόνο των 

πρακτόρων της εταιρείας μέσω του δικτύου on-line. 

Ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις 

Ο Όμιλος είναι δυνατό να εμπλακεί σε δικαστικές διαμάχες και αξιώσεις κατά τη συνήθη πορεία της 

λειτουργίας του. Η Διοίκηση έχει την άποψη ότι οποιοιδήποτε διακανονισμοί επιτευχθούν δε θα 

επηρεάσουν σημαντικά τη χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου όπως αυτή παρουσιάζεται την 31η 

Δεκεμβρίου 2008. Ωστόσο, ο προσδιορισμός ενδεχόμενων υποχρεώσεων συνδεδεμένων με 

δικαστικές διαμάχες και αξιώσεις είναι μία σύνθετη διαδικασία, που απαιτεί κρίσεις αναφορικά με το 

αποτέλεσμα και την εφαρμογή νόμων και ρυθμίσεων. Αλλαγή στις κρίσεις ή στην εφαρμογή μπορεί 

να έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση ή τη μείωση των ενδεχόμενων υποχρεώσεων της εταιρείας στο 

μέλλον. 

Συνενώσεις Επιχειρήσεων 

Κατά την αρχική αναγνώριση τα στοιχεία του ενεργητικού καθώς και οι υποχρεώσεις της 

αποκτώμενης επιχείρησης συμπεριλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις στις 

εύλογες αξίες τους. Κατά την επιμέτρηση των εύλογων αξιών η Διοίκηση χρησιμοποιεί εκτιμήσεις 

σχετικά με τις μελλοντικές ταμειακές ροές, ωστόσο τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να 

διαφέρουν. Οποιαδήποτε αλλαγή στην επιμέτρηση μετά την αρχική αναγνώριση θα επηρεάσει την 

επιμέτρηση της υπεραξίας.  
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Ωφέλιμη ζωή αποσβέσιμων στοιχείων 

Η Διοίκηση της εταιρείας εξετάζει τις ωφέλιμες ζωές των αποσβέσιμων στοιχείων σε κάθε χρήση. Την 

31η Δεκεμβρίου 2008 η Διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι οι ωφέλιμες ζωές αντιπροσωπεύουν την 

αναμενόμενη χρησιμότητα των στοιχείων του ενεργητικού. Τα πραγματοποιηθέντα αποτελέσματα, 

ωστόσο, είναι πιθανό να διαφέρουν λόγω τεχνικής βαθμιαίας απαξίωσης, κυρίως όσον αφορά το 

λογισμικό και το μηχανογραφικό εξοπλισμό. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. προσάρμοσε την υπολειπόμενη ωφέλιμη 

ζωή του κονδυλίου των Ασώματων Ακινητοποιήσεων «Τεχνογνωσία» από τους τριάντα ένα (31) 

μήνες, στους οποίους είχε αρχικά εκτιμηθεί, στους δώδεκα (12) μήνες. 

Εύλογη αξία χρηματοοικονομικών μέσων 

Η Διοίκηση χρησιμοποιεί τεχνικές αποτίμησης της εύλογης αξίας των χρηματοοικονομικών μέσων 

όπου δεν είναι διαθέσιμες τιμές από ενεργό αγορά. Λεπτομέρειες των παραδοχών οι οποίες 

χρησιμοποιούνται αναλύονται στις σημειώσεις οι οποίες αφορούν σε χρηματοοικονομικά μέσα. Για 

την εφαρμογή των τεχνικών αποτίμησης, η Διοίκηση χρησιμοποιεί εκτιμήσεις και παραδοχές οι οποίες 

είναι όσο το δυνατό πιο πιθανά, συνεπείς με τις υπάρχουσες πληροφορίες όπου οι συμμετέχοντες θα 

χρησιμοποιούσαν ώστε να αποτιμήσουν ένα χρηματοοικονομικό μέσο. Όπου οι πληροφορίες αυτές 

δεν υπάρχουν, η Διοίκηση χρησιμοποιεί τις καλύτερες δυνατές εκτιμήσεις για τις παραδοχές οι οποίες 

θα χρησιμοποιηθούν. Οι εκτιμήσεις αυτές είναι πιθανό να διαφέρουν από τις πραγματικές τιμές κατά 

την ημερομηνία κλεισίματος των οικονομικών καταστάσεων. 

7. Σύνοψη σημαντικών λογιστικών αρχών 

Οι σημαντικότερες λογιστικές αρχές οι οποίες χρησιμοποιούνται για τη σύνταξη των οικονομικών 

καταστάσεων συνοψίζονται κατωτέρω. Θα πρέπει να επισημανθεί όπως αναφέρθηκε αναλυτικότερα 

και στην παράγραφο 6.2 ότι χρησιμοποιούνται λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές για τη σύνταξη 

των οικονομικών καταστάσεων. Αν και αυτές οι εκτιμήσεις στηρίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση 

της Διοίκησης για τα τρέχοντα γεγονότα, τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν σε 

σχέση με αυτές τις εκτιμήσεις.  

7.1. Ενοποίηση και συμμετοχή σε συνδεδεμένες 

Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τους λογαριασμούς της εταιρείας και των 

θυγατρικών της.  

Θυγατρικές 

Θυγατρικές είναι όλες οι οντότητες στις οποίες ο όμιλος έχει τη δύναμη να ελέγχει τις 

χρηματοοικονομικές και επιχειρηματικές πολιτικές. Η εταιρεία θεωρεί ότι κατέχει και ασκεί έλεγχο 

όταν συμμετέχει με ποσοστό μεγαλύτερο από το ήμισυ των δικαιωμάτων ψήφου.  
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Κατά τον προσδιορισμό του κατά πόσο η εταιρεία ασκεί έλεγχο στα δικαιώματα ψήφου μιας άλλης 

οικονομικής οντότητας εξετάζεται η ύπαρξη και η τυχόν επίδραση δυνητικών δικαιωμάτων ψήφου τα 

οποία μπορούν να εξασκηθούν ή να μετατραπούν. 

Όλες οι θυγατρικές του Ομίλου έχουν ως ημερομηνία κλεισίματος την 31η Δεκεμβρίου. 

Οι οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις της μητρικής 

εταιρείας όπως επίσης και των οικονομικών οντοτήτων οι οποίες ελέγχονται από τον Όμιλο με πλήρη 

ενοποίηση.  

Οι θυγατρικές ενοποιούνται με τη μέθοδο της πλήρους ενοποίησης από την ημερομηνία κατά την 

οποία ο Όμιλος αποκτά τον έλεγχο, ενώ παύουν να ενοποιούνται από την ημερομηνία κατά την 

οποία παύει να υπάρχει ο έλεγχος. 

Επιπλέον, οι θυγατρικές που έχουν αποκτηθεί είναι υποκείμενες στην εφαρμογή της μεθόδου της 

αγοράς. Αυτή περιλαμβάνει την αναπροσαρμογή στην εύλογη αξία όλων των αναγνωρίσιμων 

περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένων των ενδεχόμενων υποχρεώσεων 

της θυγατρικής, κατά την ημερομηνία της απόκτησης, ανεξαρτήτως εάν αυτά έχουν συμπεριληφθεί 

στις οικονομικές καταστάσεις της θυγατρικής πριν την απόκτησή της. Κατά την αρχική αναγνώριση, 

τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις της θυγατρικής περιλαμβάνονται στον ενοποιημένο 

ισολογισμό στα αναπροσαρμοσμένα ποσά, τα οποία επίσης χρησιμοποιούνται ως βάση για την 

μετέπειτα επιμέτρησή τους σύμφωνα με τις λογιστικές πολιτικές του Ομίλου. Η υπεραξία 

αντιπροσωπεύει το υπερβάλλον του κόστους κτήσης πάνω από την εύλογη αξία του μεριδίου του 

Ομίλου στα αναγνωρίσιμα περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου της αποκτώμενης θυγατρικής κατά την 

απόκτησή της. Εάν το κόστος απόκτησης είναι μικρότερο από την εύλογη αξία των καθαρών 

περιουσιακών στοιχείων της αποκτώμενης θυγατρικής, η διαφορά αναγνωρίζεται απευθείας στο 

αποτέλεσμα. 

Τα δικαιώματα μειοψηφίας παρουσιάζουν το μέρος των κερδών ή των ζημιών και των net assets τα 

οποία δεν ανήκουν στον Όμιλο. Αν οι ζημιές μιας θυγατρικής που αφορούν σε δικαιώματα 

μειοψηφίας υπερβαίνουν τα δικαιώματα μειοψηφίας στα ίδια κεφάλαια της θυγατρικής, το 

υπερβάλλον ποσό επιμερίζεται στους μετόχους της μητρικής εκτός από το ποσό για το οποίο η 

μειοψηφία έχει μια υποχρέωση και είναι ικανή να καλύψει τις ζημιές αυτές. 

Οι λογιστικές πολιτικές των θυγατρικών επιχειρήσεων μεταβλήθηκαν όπου κρίθηκε απαραίτητο 

προκειμένου να είναι συνεπείς με τις πολιτικές που υιοθετούνται από τον Όμιλο. 

Ενδοεταιρικοί λογαριασμοί απαιτήσεων και υποχρεώσεων καθώς και συναλλαγές έσοδα και έξοδα 

καθώς και μη πραγματοποιηθέντα κέρδη ή ζημιές μεταξύ των εταιρειών απαλείφονται.  

Στις οικονομικές καταστάσεις της ΟΠΑΠ Α.Ε. οι επενδύσεις της εταιρείας σε θυγατρικές 

υπολογίζονται από το κόστος μείον κάθε απομείωση αξίας. Τα μερίσματα αναγνωρίζονται στην 

κατάσταση αποτελεσμάτων όταν ανακοινώνονται. Επίσης, οι επενδύσεις της εταιρείας σε συγγενείς 

εταιρείες υπολογίζονται στο κόστος κτήσεως τους μείον κάθε απομείωση αξίας. Τα μερίσματα 

αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων όταν ανακοινώνονται.  
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Συνδεδεμένες επιχειρήσεις  

Συνδεδεμένες επιχειρήσεις είναι οι οικονομικές οντότητες στις οποίες ο Όμιλος έχει τη δυνατότητα να 

ασκήσει σημαντική επιρροή αλλά δεν αποτελούν ούτε θυγατρικές ούτε δικαιώματα σε κοινοπραξία. 

Σημαντική επιρροή είναι η εξουσία να συμμετάσχει στις αποφάσεις για τις οικονομικές και 

επιχειρηματικές πολιτικές της εκδότριας, αλλά όχι ο έλεγχος σε αυτές τις πολιτικές. Σημαντική 

επιρροή συνήθως υπάρχει όταν η εταιρεία κατέχει ποσοστό μεταξύ 20% με 50% των δικαιωμάτων 

ψήφου μέσω κυριότητας μετοχών ή μέσω άλλου είδους συμφωνίας. 

Οι επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος ενώ για σκοπούς 

ενοποίησης χρησιμοποιείται η μέθοδος της καθαρής θέσης. Η υπεραξία περιλαμβάνεται στη λογιστική 

αξία (κόστος) της επένδυσης και ελέγχεται για απομείωση σαν μέρος της επένδυσης. Όταν μια 

οικονομική οντότητα του Ομίλου συναλλάσσεται με μια συγγενή επιχείρηση του Ομίλου, τα τυχόν 

διεταιρικά κέρδη και οι ζημιές απαλείφονται κατά το ποσοστό συμμετοχής του Ομίλου στη σχετική 

συγγενή επιχείρηση. 

Όλες οι μετέπειτα μεταβολές στο ποσοστό συμμετοχής στην καθαρή θέση της συγγενούς 

επιχείρησης αναγνωρίζονται στη λογιστική αξία της επένδυσης του Ομίλου. Μεταβολές οι οποίες 

προκύπτουν από τα κέρδη ή τις ζημιές οι οποίες δημιουργούνται από τη συγγενή επιχείρηση 

καταχωρούνται στο λογαριασμό “ (Ζημιές) / Κέρδη συνδεδεμένων εταιρειών” στην ενοποιημένη 

κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας και συνεπώς επηρεάζουν τα καθαρά αποτελέσματα 

του Ομίλου. Αυτές οι μεταβολές περιλαμβάνουν τις μεταγενέστερες αποσβέσεις των ενσώματων 

ακινητοποιήσεων, τις απoσβέσεις των άυλων περιουσιακών στοιχείων, τις αποσβέσεις ή την τυχόν 

απομείωση των προσαρμογών της εύλογης αξίας των περιουσιακών στοιχείων και των 

υποχρεώσεων. Κατά την ενοποίηση μεταβολές οι οποίες έχουν απευθείας αναγνωριστεί στα ίδια 

κεφάλαια της συγγενούς επιχείρησης και σχετίζονται με αποτέλεσμα, για παράδειγμα που 

προκύπτουν από τη λογιστική αντιμετώπιση των διαθέσιμων προς πώληση επενδύσεων της 

συγγενούς επιχείρησης, αναγνωρίζονται στα ενοποιημένα ίδια κεφάλαια του Ομίλου. Οποιεσδήποτε 

μεταβολές που αναγνωρίζονται απευθείας στα ίδια κεφάλαια και δεν σχετίζονται με αποτέλεσμα, 

όπως για παράδειγμα η διανομή μερισμάτων ή άλλες συναλλαγές με τους μετόχους της συγγενούς 

επιχείρησης, καταχωρούνται έναντι της λογιστικής αξίας της συμμετοχής. Καμιά επίδραση στο 

καθαρό αποτέλεσμα ή στα ίδια κεφάλαια δεν αναγνωρίζεται στο πλαίσιο αυτών των συναλλαγών. 

Παρόλα αυτά, όταν το μερίδιο ζημιών του Ομίλου σε μια συγγενή επιχείρηση ισούται ή υπερβαίνει τη 

λογιστική αξία της επένδυσης, συμπεριλαμβανομένων και οποιωνδήποτε άλλων μη εξασφαλισμένων 

απαιτήσεων, ο Όμιλος δεν αναγνωρίζει περαιτέρω ζημιές, εκτός κι αν ο επενδυτής έχει επιβαρυνθεί 

με δεσμεύσεις ή έχει προβεί σε πληρωμές για λογαριασμό της συγγενούς επιχείρησης. 

Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη από συναλλαγές ανάμεσα στον Όμιλο και τις συγγενείς επιχειρήσεις 

απαλείφονται κατά το ποσοστό συμμετοχής του Ομίλου στις συγγενείς επιχειρήσεις. Μη 

πραγματοποιηθείσες ζημιές επίσης απαλείφονται εκτός κι αν η συναλλαγή παρέχει ένδειξη ζημιών 

λόγω μείωσης της αξίας των αποκτηθέντων από την κοινοπραξία στοιχείων του ενεργητικού. 
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Όταν οι οικονομικές καταστάσεις της συγγενούς επιχείρησης που χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή της 

μεθόδου της καθαρής θέσης καταρτίζονται σε ημερομηνία αναφοράς που διαφέρει από εκείνη της 

μητρικής, τότε γίνονται προσαρμογές στις οικονομικές καταστάσεις της συγγενούς που αντικατοπτρίζουν τις 

επιδράσεις των σημαντικών συναλλαγών ή γεγονότων που συνέβησαν μεταξύ εκείνης της ημερομηνίας 

και της ημερομηνίας των οικονομικών καταστάσεων της επενδύτριας επιχείρησης. Σε κάθε περίπτωση, η 

διαφορά μεταξύ της ημερομηνίας αναφοράς της συγγενούς και εκείνης της επενδύτριας επιχείρησης 

είναι μεγαλύτερη από 3 μήνες. 

Οι λογιστικές πολιτικές των συνδεδεμένων επιχειρήσεων είναι σύμφωνες με αυτές της μητρικής και 

δεν χρειάσθηκε κάποια μεταβολή σε αυτές ώστε να διασφαλιστεί συνέπεια με τις πολιτικές που 

υιοθετήθηκαν από την εταιρεία.  

Κοινοπραξίες 

Οικονομικές οντότητες των οποίων οι οικονομικές δραστηριότητες ελέγχονται από κοινού από τον 

Όμιλο και από άλλους κοινοπρακτούντες ανεξάρτητους από τον Όμιλο αντιμετωπίζονται λογιστικά 

χρησιμοποιώντας αναλογική ενοποίηση. 

Στην περίπτωση που η επενδύτρια επιχείρηση πωλεί στοιχεία του ενεργητικού στην κοινοπραξία, θα 

αναγνωρίζει μόνο το κέρδος ή τη ζημιά από τη συναλλαγή που αντιστοιχεί στη συμμετοχή των 

λοιπών μελών. 

Αντίθετα, εάν η επενδύτρια επιχείρηση αγοράζει στοιχεία του ενεργητικού από την κοινοπραξία, δεν 

θα αναγνωρίσει το μερίδιο της στο κέρδος ή στη ζημιά έως ότου πωλήσει σε τρίτους το στοιχείο του 

ενεργητικού. Στην περίπτωση που υπάρχουν ενδείξεις ζημιών λόγω μείωσης της αξίας των 

αποκτηθέντων από την κοινοπραξία στοιχείων του ενεργητικού, τότε οποιαδήποτε ζημιά θα 

αναγνωρίζεται στο σύνολό της. 

Διεταιρικά υπόλοιπα της επενδύτριας με την κοινοπραξία διαγράφονται, απαλείφοντας κατά το 

μερίδιο της επενδύτριας επιχείρησης τα υπόλοιπα της κοινοπραξίας. 

7.2. Μετατροπή ξένου νομίσματος 

Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι οικονομικές 

καταστάσεις της εταιρείας, παρουσιάζονται σε ευρώ (€), που είναι το λειτουργικό νόμισμα και το 

νόμισμα παρουσίασης της μητρικής εταιρείας και όλων των θυγατρικών της. 

Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με τη χρήση των 

ισοτιμιών που ισχύουν κατά την ημερομηνία των συναλλαγών (spot exchange rate). 

Κέρδη και ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την εκκαθάριση τέτοιων 

συναλλαγών κατά τη διάρκεια της περιόδου και από τη μετατροπή των νομισματικών στοιχείων που 

εκφράζονται σε ξένο νόμισμα με τις ισχύουσες ισοτιμίες κατά την ημερομηνία ισολογισμού, 

καταχωρούνται στα αποτελέσματα, υπό τον τίτλο «Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα», εκτός και αν 

καταχωρηθούν στην καθαρή θέση, χαρακτηριζόμενες ως αντιστάθμιση ταμειακών ροών ή 

αντιστάθμιση καθαρών επενδύσεων.  



ΟΠΑΠ Α.Ε. – Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσης 2008 

Ο.Π.Α.Π Α.Ε. – Κηφισού 62, 121 32 Περιστέρι, Ελλάδα, Τηλ.: +30 (210) 5798800 
50 

Μεταβολές στην εύλογη αξία χρεογράφων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα τα οποία έχουν 

χαρακτηρισθεί ως διαθέσιμα προς πώληση αναλύονται σε συναλλαγματικές διαφορές προερχόμενες 

από μεταβολή στο αποσβεσμένο κόστος και σε λοιπές μεταβολές της αξίας των χρεογράφων. Οι 

συναλλαγματικές διαφορές που σχετίζονται με μεταβολή στο αποσβεσμένο κόστος αναγνωρίζονται 

στην κατάσταση αποτελεσμάτων ενώ αυτές που σχετίζονται με λοιπές μεταβολές αναγνωρίζονται 

απευθείας στα ίδια κεφάλαια.  

Οι συναλλαγματικές διαφορές από μη νομισματικά στοιχεία που αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους, 

θεωρούνται ως τμήμα της εύλογης αξίας και συνεπώς καταχωρούνται όπου και οι διαφορές της 

εύλογης αξίας. 

Οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται σε ευρώ με την ισοτιμία κλεισίματος 

κατά το τέλος της χρήσεως. 

7.3. Οικονομικές πληροφορίες κατά τομέα 

Προκειμένου να αναγνωριστούν οι παρουσιαζόμενοι λειτουργικοί τομείς, η Διοίκηση στηρίζεται στους 

επιχειρηματικούς τομείς δραστηριότητας της, που βασικά αντιπροσωπεύουν τα προϊόντα και τις 

υπηρεσίες που διαθέτει ο Όμιλος. 

Οι λογιστικές αρχές που χρησιμοποιεί ο Όμιλος για τους σκοπούς πληροφόρησης κατά τομέα 

σύμφωνα με το ΔΛΠ 14 είναι οι ίδιοι που χρησιμοποιούνται κατά την σύνταξη των οικονομικών 

καταστάσεων. 

7.4. Αναγνώριση εσόδων και εξόδων 

Έσοδα αναγνωρίζονται όταν είναι πιθανό ότι μελλοντικά οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν στην 

εταιρεία και το ποσό μπορεί να μετρηθεί αξιόπιστα. Τα έσοδα μετρώνται στην εύλογη αξία του 

ληφθέντος τιμήματος και απεικονίζονται καθαρά από Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, επιστροφών και 

εκπτώσεων. Το ποσό των εσόδων θεωρείται αξιόπιστα μετρήσιμο όταν όλα τα ενδεχόμενα που 

συνδέονται με την πώληση έχουν επιλυθεί. 

Έσοδα: Περιλαμβάνουν έσοδα από παιχνίδια. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 

- Έσοδα παιχνιδιών: Αναγνωρίζονται μετά την ολοκλήρωση των παιχνιδιών, αμέσως πριν 

την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Τα έσοδα από τα παιχνίδια πρόγνωσης αθλητικών γεγονότων, 

για μεν το ΣΤΟΙΧΗΜΑ, αναγνωρίζονται σε καθημερινή βάση, για δε τα παιχνίδια ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ και 

ΠΡΟΠΟ που διαρκούν περισσότερο από τρεις ή τέσσερις ημέρες αναγνωρίζονται σε ταμειακή βάση 

μία και τρεις φορές την εβδομάδα αντιστοίχως. 

Άλλες κατηγορίες εσόδων αναγνωρίζονται με βάση τις ακόλουθες μεθόδους: 

- Πωλήσεις αγαθών: Αναγνωρίζονται όταν η εταιρεία παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, 

τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισμένη. 
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- Παροχή υπηρεσιών: Τα έσοδα από συμβάσεις καθορισμένου τιμήματος αναγνωρίζονται 

ανάλογα με το στάδιο της ολοκλήρωσής τους κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών 

καταστάσεων. Υπό την πρακτική αυτή, τα έσοδα γενικότερα αναγνωρίζονται βάσει του κόστους των 

παρεχόμενων υπηρεσιών που υλοποιήθηκε σε σχέση με το συνολικό κόστος που απαιτεί η 

παρεχόμενη υπηρεσία. Όταν το αποτέλεσμα της συναλλαγής δεν μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα, 

έσοδα αναγνωρίζονται μόνο στην έκταση που τα αναγνωρισθέντα έξοδα είναι ανακτήσιμα. Το ποσό 

που συνδέεται με μεταγενέστερη παροχή υπηρεσιών, αναβάλλεται και αναγνωρίζεται στη διάρκεια 

της περιόδου που θα παρασχεθεί η υπηρεσία. Αυτό το αναβαλλόμενο έσοδο περιλαμβάνεται στις 

«Λοιπές υποχρεώσεις» στον Ισολογισμό. 

- Έσοδα από τόκους: Αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και με τη χρήση του 

πραγματικού επιτοκίου. Όταν υπάρχει απομείωση των απαιτήσεων, η λογιστική αξία αυτών μειώνεται 

στο ανακτήσιμο ποσό τους το οποίο είναι η παρούσα αξία των αναμενόμενων μελλοντικών 

ταμειακών ροών προεξοφλούμενων με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο. Στη συνέχεια λογίζονται τόκοι 

με το ίδιο επιτόκιο επί της απομειωμένης (νέας λογιστικής) αξίας. 

- Έσοδα από μερίσματα: Αναγνωρίζονται όταν οριστικοποιείται το δικαίωμα είσπραξής 

τους από τους μετόχους. 

Έξοδα: Αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα σε δεδουλευμένη βάση. Τα έξοδα από τόκους 

αναγνωρίζονται σε δεδουλευμένη βάση.  

7.5. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 

Τα πάγια στοιχεία του ενεργητικού απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις στις αξίες κτήσεώς 

τους ή στο τεκμαιρόμενο κόστος που προσδιορίστηκε βάσει εύλογων αξιών κατά την ημερομηνία 

μετάβασης, μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις και ζημίες απομείωσης. Το κόστος κτήσεως 

περιλαμβάνει όλες τις άμεσα καταλογισμένες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων. 

Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωμάτων παγίων 

ή ως ξεχωριστό πάγιο μόνο κατά την έκταση που οι δαπάνες αυτές αυξάνουν τα μελλοντικά 

οικονομικά οφέλη που αναμένεται να εισρεύσουν από τη χρήση του παγίου στοιχείου και το κόστος 

τους μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα 

αποτελέσματα όταν πραγματοποιούνται. 

Κατά την πώληση ενσώματων ακινητοποιήσεων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται 

και της λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στα αποτελέσματα. Οι επισκευές και 

συντηρήσεις καταχωρούνται στα έξοδα της περιόδου που αφορούν. 

Οι αποσβέσεις των στοιχείων των ενσωμάτων παγίων (πλην οικοπέδων τα οποία δεν αποσβένονται) 

υπολογίζονται με τη σταθερή μέθοδο μέσα στην ωφέλιμη ζωή τους που έχει ως εξής: 
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Οικόπεδα - 
Κτίρια 20 έτη 
Μηχανολογικός εξοπλισμός 5-8 έτη 
Μεταφορικά μέσα 6,5 έτη 
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 5 έτη 

 
Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσώματων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε 

κάθε ημερομηνία ισολογισμού. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων ακινητοποιήσεων 

υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, η διαφορά (απομείωση) καταχωρείται άμεσα ως έξοδο στα 

αποτελέσματα. 

7.6. Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

Στα άυλα περιουσιακά στοιχεία συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα και οι άδειες λογισμικού. 

Λογισμικό: Οι άδειες λογισμικού αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις αποσβέσεις. Οι 

αποσβέσεις διενεργούνται με τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων 

αυτών η οποία κυμαίνεται από 1 έως 3 χρόνια. 

Δικαιώματα: Το αποκλειστικό δικαίωμα διεξαγωγής, οργάνωσης και λειτουργίας αριθμολαχείων και 

παιχνιδιών πρόγνωσης αθλητικών γεγονότων που παραχωρήθηκε στην εταιρεία από το Ελληνικό 

Δημόσιο για είκοσι (20) έτη δηλώνεται στο κόστος όπως αυτό ορίστηκε από ανεξάρτητους εκτιμητές 

και αποσβένεται εντός περιόδου είκοσι (20) ετών. (Σημείωση 7.8, όπου περιγράφονται οι διαδικασίες 

ελέγχου απομείωσης). 

7.7. Υπεραξία 

Η Υπεραξία επιχειρήσεως (Goodwill) που δημιουργείται κατά την εξαγορά ή συγχώνευση ολόκληρης 

οικονομικής μονάδας μετράται αρχικά στο κόστος το οποίο είναι ίσο με τη διαφορά μεταξύ του 

ολικού τιμήματος αγοράς και της πραγματικής αξίας των επιμέρους στοιχείων ενεργητικού, 

υποχρεώσεων και ενδεχόμενων υποχρεώσεων. Μετά την αρχική αναγνώριση, η υπεραξία μετράται 

στο κόστος μείον τις σωρευμένες ζημίες απομείωσης. Ο αγοραστής εξετάζει την υπεραξία για 

απομείωση σε ετήσια βάση ή συχνότερα, εφόσον γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες υποδεικνύουν 

ότι η υπεραξία μπορεί να έχει απομειωθεί. (Σημείωση 7.8, όπου περιγράφονται οι διαδικασίες ελέγχου 

απομείωσης). 

7.8. Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων 

Η Υπεραξία καθώς τα ασώματα περιουσιακά στοιχεία που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιμη ζωή δεν 

αποσβένονται και υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης ετησίως. Τα λοιπά στοιχεία του ενεργητικού 

υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης ετησίως όταν κάποια γεγονότα καταδεικνύουν ότι η λογιστική αξία 

μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Η ανακτήσιμη αξία είναι το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ της καθαρής 
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τιμής πώλησης και της αξίας λόγω χρήσης. Καθαρή αξία πώλησης θεωρείται το ποσό από την 

πώληση ενός στοιχείου του ενεργητικού στα πλαίσια μιας αμφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία 

τα μέρη έχουν πλήρη γνώση και προσχωρούν οικειοθελώς, μετά από την αφαίρεση κάθε πρόσθετου 

άμεσου κόστους διάθεσης του στοιχείου ενεργητικού, ενώ η αξία χρήσης βασίζεται σε αποτίμηση της 

παρούσας αξίας μελλοντικών ταμειακών ροών, καθώς είναι η παρούσα αξία των εκτιμώμενων 

μελλοντικών ταμειακών ροών που αναμένεται να εισρεύσουν στην επιχείρηση από τη χρήση ενός 

στοιχείου ενεργητικού και από τη διάθεσή του στο τέλος της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής του. 

Για σκοπούς ελέγχου απομείωσης, τα στοιχεία του ενεργητικού ομαδοποιούνται στο χαμηλότερο 

επίπεδο μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών (cash-generating units). Ως αποτέλεσμα, ορισμένα 

στοιχεία ενεργητικού εξετάζονται αυτόνομα, ενώ κάποια άλλα σε επίπεδο μονάδας δημιουργίας 

ταμειακών ροών.  

Η ζημία λόγω μείωσης της αξίας των στοιχείων του ενεργητικού αναγνωρίζεται από την επιχείρηση, 

όταν η λογιστική αξία των στοιχείων αυτών (ή της μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών) είναι 

μεγαλύτερη από το ανακτήσιμο ποσό τους. Η ζημία απομείωσης χρεώνεται pro rata σε όλα τα 

στοιχεία της μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών. Με εξαίρεση το λογαριασμό «Υπεραξία», όλα τα 

λοιπά στοιχεία ενεργητικού εξετάζονται σε επόμενες περιόδους, καθώς ενδείξεις που οδήγησαν σε 

αναγνώριση ζημίας απομείωσης στο παρελθόν μπορεί να μην υφίστανται πλέον.  

7.9. Μισθώσεις  

Ο Όμιλος συνάπτει συμφωνίες, που εμπεριέχουν συναλλαγές που δεν έχουν τον νομικό τύπο μιας 

μίσθωσης αλλά της εκχωρείται το δικαίωμα χρήσης περιουσιακών στοιχείων (ενσώματες 

ακινητοποιήσεις) έναντι μιας σειράς πληρωμών. 

Η εκτίμηση για το εάν μία συμφωνία περιέχει στοιχείο μίσθωσης πραγματοποιείται κατά την έναρξη 

της συμφωνίας, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και τις ιδιαίτερες συνθήκες. Μετά την 

έναρξη της συμφωνίας πραγματοποιείται επαναξιολόγησή της, για το εάν περιέχει στοιχείο μίσθωσης, 

όταν συμβαίνει κάποιο από τα παρακάτω: 

α) υπάρχει μεταβολή στους όρους της σύμβασης, εκτός κι αν η μεταβολή απλά ανανεώνει ή 

παρατείνει τη συμφωνία, 

β) ασκείται δικαίωμα ανανέωσης ή συμφωνείται μια παράταση, εκτός κι αν όρος της ανανέωσης ή 

της παράτασης αρχικά είχε περιληφθεί στη μισθωτική περίοδο,  

γ) υπάρχει μια μεταβολή στο κατά πόσο η εκπλήρωση εξαρτάται από ένα καθορισμένο  περιουσιακό 

στοιχείο και 

δ) υπάρχει σημαντική αλλαγή στο περιουσιακό στοιχείο. 

Εάν μια συμφωνία επαναξιολογείται, η λογιστική αντιμετώπιση για μισθώσεις εφαρμόζεται από την 

ημερομηνία που η μεταβολή στις συνθήκες συνεπάγεται επαναξιολόγηση για τα (α), (γ) ή (δ), και 

από την ημερομηνία της ανανέωσης ή της παράτασης για την περίπτωση (β). 
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Ο Όμιλος ως μισθωτής 

Η ιδιοκτησία ενός μισθωμένου περιουσιακού στοιχείου μεταβιβάζεται στο μισθωτή εάν 

μεταβιβάζονται σε αυτόν ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και τα οφέλη που σχετίζονται με το μισθωμένο 

περιουσιακό στοιχείο ανεξάρτητο με τον νομικό τύπο της σύμβασης. Κατά την έναρξη της μίσθωσης 

το περιουσιακό στοιχείο αναγνωρίζεται στην εύλογη αξία του ή εάν είναι χαμηλότερη, στην παρούσα 

αξία των ελάχιστων καταβολών μισθωμάτων συμπεριλαμβανομένων και επιπλέον καταβολών εάν 

υπάρχουν, που καλύπτονται από το μισθωτή. Ένα αντίστοιχο ποσό αναγνωρίζεται ως υποχρέωση 

από τη χρηματοδοτική μίσθωση ανεξαρτήτως εάν μερικές από τις καταβολές μισθωμάτων 

αποδίδονται προκαταβολικά κατά την έναρξη της μίσθωσης. 

Η μεταγενέστερη λογιστική αντιμετώπιση των περιουσιακών στοιχείων τα οποία έχουν αποκτηθεί με 

συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης, π.χ. η χρησιμοποιούμενη μέθοδος απόσβεσης και ο 

προσδιορισμός της ωφέλιμης ζωής του, είναι ίδια με αυτή που εφαρμόζεται σε συγκρίσιμα 

αποκτώμενα, εκτός συμβάσεων μίσθωσης, περιουσιακά στοιχεία. Η λογιστική αντιμετώπιση της 

αντίστοιχης υποχρέωσης αφορά στη σταδιακή μείωση της, με βάση τις ελάχιστες καταβολές των 

μισθωμάτων μείον τις χρηματοοικονομικές επιβαρύνσεις, οι οποίες αναγνωρίζονται ως έξοδο στα 

χρηματοοικονομικά έξοδα. Οι χρηματοοικονομικές επιβαρύνσεις κατανέμονται στη διάρκεια της 

μισθωτικής περιόδου και αντιπροσωπεύουν ένα σταθερό περιοδικό επιτόκιο επί του ανεξόφλητου 

υπολοίπου της υποχρέωσης. 

Όλες οι υπόλοιπες μισθώσεις αντιμετωπίζονται ως λειτουργικές μισθώσεις. Οι καταβολές στις 

συμβάσεις λειτουργικής μίσθωσης αναγνωρίζονται ως έξοδο στα αποτελέσματα με τη ευθεία μέθοδο 

(συσχετισμός εσόδου χρήσης και εξόδου). Οι σχετιζόμενες δαπάνες, όπως η συντήρηση και η 

ασφάλιση, αναγνωρίζονται ως έξοδο όταν πραγματοποιούνται. 

Ο Όμιλος ως εκμισθωτής 

Οι μισθώσεις στις οποίες ο Όμιλος δε μεταβιβάζει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τις ωφέλειες 

του περιουσιακού στοιχείου κατατάσσονται ως λειτουργικές μισθώσεις. Αρχικά άμεσα κόστη που 

βαρύνουν τους εκμισθωτές στη διαπραγμάτευση και συμφωνία μιας λειτουργικής μίσθωσης 

προστίθενται στη λογιστικά αξία του μισθωμένου περιουσιακού στοιχείου και αναγνωρίζονται καθ’ 

όλη τη διάρκεια της μίσθωσης ως έσοδα μίσθωσης. 

7.10. Λοιπό μη κυκλοφορούν ενεργητικό 

Το μη κυκλοφορούν ενεργητικό καταχωρείται πάντα στο ιστορικό κόστος χωρίς έκπτωση παρούσας 

αξίας από την ημερομηνία της αναμενόμενης λήξης ή πραγματοποίησης. 

Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές καταβολές αφορούν καταθέσεις για ορισμένους προμηθευτές για να εξασφαλίσουν τις 

υποχρεώσεις του Ομίλου προς αυτούς τους προμηθευτές. Τα ποσά παραμένουν ως απαιτήσεις κατά 

τη διάρκειά τους. Με τη λήξη αυτών των υποχρεώσεων, τα καταβλημένα ποσά μπορούν να 
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συμψηφισθούν έναντι όλου ή τμήματος εκκρεμών υποχρεώσεων σύμφωνα με τους όρους της 

καταβολής, ενώ το υπόλοιπο επιστρέφεται στον Όμιλο.  

Παροχές αποχώρησης 

Οι παροχές αυτές καταβάλλονται στο προσωπικό σύμφωνα με τη συλλογική σύμβαση εργασίας της 

εταιρείας. Από τις 31.12.2000 οι παροχές καταβάλλονται στους εργαζόμενους που έχουν 

συμπληρώσει 17,5 έτη προϋπηρεσίας (πριν τις 31.12.2000 η προϋπόθεση ήταν εικοσιπέντε (25) έτη 

προϋπηρεσίας). Το ποσό που δίνεται είναι η συνολική αποζημίωση αποχώρησης για την προϋπηρεσία 

που συμπληρώθηκε μέχρι εκείνη την ημερομηνία (μέχρι τις 31.12.2000 το ποσό που δινόταν ήταν 

50% της συνολικής αποζημίωσης αποχώρησης της παρεχόμενης προϋπηρεσίας). Ποσά που 

προκαταβάλλονται αφαιρούνται από το εφάπαξ συνταξιοδότησης που καταβάλλεται στον εργαζόμενο 

με την αποχώρησή του. Το επιτόκιο για ποσά που προκαταβάλλονται είναι 2%.  

Στεγαστικά δάνεια προσωπικού  

Σύμφωνα με τη συλλογική σύμβαση εργασίας της εταιρείας, οι εργαζόμενοι με πλήρη απασχόληση 

που πληρούν τις προϋποθέσεις δικαιούνται στεγαστικά δάνεια. Τα δάνεια αυτά έχουν διάρκεια 

εικοσιπέντε (25) έτη με αρχική περίοδο χάριτος δύο (2) ετών στην εξόφληση του κύριου κεφαλαίου 

και των τόκων. Οι δεδουλευμένοι τόκοι υπολογίζονται με επιτόκιο 2% ετησίως.  

Υπάρχουν τρία είδη στεγαστικών δανείων: 

Αγοράς Μέχρι του ποσού € 32.281,73 

Κατασκευής Μέχρι του ποσού € 16.140,86 

Επισκευής  Μέχρι του ποσού € 8.070,43 

7.11. Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού 

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού περιλαμβάνουν ταμειακά και χρηματοοικονομικά μέσα. 

Χρηματοοικονομικό μέσο είναι κάθε σύμβαση που δημιουργεί ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο 

ενεργητικού σε μία επιχείρηση και μια χρηματοοικονομική υποχρέωση ή ένα συμμετοχικό τίτλο σε 

μια άλλη επιχείρηση. Τα χρηματοοικονομικά μέσα εκτός από χρηματοοικονομικά μέσα αντιστάθμισης, 

μπορούν να χωρισθούν στις κάτωθι κατηγορίες: δάνεια και απαιτήσεις, χρηματοοικονομικά στοιχεία 

αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης, διαθέσιμα για 

πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και επενδύσεις κατεχόμενες ως τη λήξη. Τα 

χρηματοοικονομικά μέσα ταξινομούνται στις ανωτέρω κατηγορίες από τη Διοίκηση της εταιρείας 

κατά την αρχική αναγνώριση, ανάλογα με το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν. Ο χαρακτηρισμός 

των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού επανεκτιμάται στο τέλος κάθε ημερομηνίας 

δημοσίευσης κατά την οποία είναι διαθέσιμη η επιλογή κατηγορίας ή λογιστικού χειρισμού.  

Συνήθεις αγοραπωλησίες χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού, αναγνωρίζονται κατά την 

ημερομηνία τακτοποίησής τους. Όλα τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού τα οποία δεν έχουν 

ταξινομηθεί ως αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης, 

αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους πλέον του κόστους της συναλλαγής.  
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Η εταιρεία εξετάζει αν ένα συμβόλαιο εμπεριέχει ενσωματωμένο παράγωγο κατά τη σύναψη της 

συμφωνίας. Το ενσωματωμένο παράγωγο διαχωρίζεται από το βασικό συμβόλαιο και 

λογιστικοποιείται ως παράγωγο, όταν η ανάλυση καταδεικνύει ότι όλα τα οικονομικά χαρακτηριστικά 

και οι κίνδυνοι του παραγώγου δε σχετίζονται άμεσα με το βασικό συμβόλαιο. 

Διακοπή αναγνώρισης χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού επέρχεται από τη στιγμή όπου το 

δικαίωμα λήψης ταμειακών ροών από την επένδυση έχει λήξει ή έχει μεταφερθεί.  

Η εταιρεία εξετάζει σε κάθε ημερομηνία δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων αν ένα 

χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού ή ομάδα χρηματοοικονομικών στοιχείων έχει υποστεί 

απομείωση. 

i) Δάνεια και απαιτήσεις 

Περιλαμβάνουν μη παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού με σταθερές ή 

προσδιορισμένες πληρωμές, τα οποία δεν διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές. Προκύπτουν όταν η 

εταιρεία παρέχει χρήματα, αγαθά ή υπηρεσίες απευθείας σε χρεώστες χωρίς την πρόθεση να 

εμπορευθεί τις δημιουργηθείσες απαιτήσεις.  

Τα δάνεια και οι απαιτήσεις αποτιμώνται μεταγενέστερα στο αναπόσβεστο κόστος τους βάσει της 

μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου, μείον τις ζημιές απομείωσης. Κάθε μεταβολή στην αξία όταν 

διακόπτεται η αναγνώριση ή απομειώνεται ή κατά τη διαδικασία απόσβεσής της, αναγνωρίζεται 

απευθείας στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης. Το αναπόσβεστο κόστος υπολογίζεται 

λαμβάνοντας υπόψη κάθε προεξόφληση ή ανταμοιβή κατά την εξαγορά και περιλαμβάνει αμοιβές οι 

οποίες είναι αναπόσπαστο μέρος του πραγματικού επιτοκίου και του κόστους της συναλλαγής.   

Οι εμπορικές απαιτήσεις απομειώνονται όταν υπάρχουν αντικειμενικές ενδείξεις ότι η εταιρεία δε θα 

είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά σύμφωνα με τους αρχικούς όρους είσπραξης. Το ποσό που 

καταγράφεται στα αποτελέσματα προσδιορίζεται ως η διαφορά μεταξύ της καταγραμμένης αξίας του 

στοιχείου του ενεργητικού και της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών.  

Τα δάνεια και οι απαιτήσεις περιλαμβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα με λήξη 

μεγαλύτερη των δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία ισολογισμού. Τα τελευταία 

συμπεριλαμβάνονται στα μη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού. 

ii) Χρηματοοικονομικά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους μέσω της 

κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης 

Πρόκειται για χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που ικανοποιούν οποιαδήποτε από τις 

παρακάτω προϋποθέσεις: 

 - Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που κατέχονται για εμπορικούς σκοπούς 

(συμπεριλαμβάνονται τα παράγωγα, εκτός από εκείνα που είναι καθορισμένα και αποτελεσματικά 

μέσα αντιστάθμισης, αυτά που αποκτώνται ή δημιουργούνται με σκοπό την πώληση ή την 

επαναγορά και τέλος αυτά που αποτελούν μέρος ενός χαρτοφυλακίου από αναγνωρισμένα 

χρηματοοικονομικά μέσα). 
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 - Κατά την αρχική αναγνώριση ορίζεται από την εταιρεία ως στοιχείο που αποτιμάται στην εύλογη 

αξία, με αναγνώριση των μεταβολών στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης. 

Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που περιλαμβάνονται σε 

αυτήν την κατηγορία αποτιμώνται στην εύλογη αξία και οι μεταβολές καταχωρούνται στα 

αποτελέσματα της χρήσεως. Χρηματοοικονομικά στοιχεία που έχουν αρχικά χαρακτηρισθεί ως 

χρηματοοικονομικά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους μέσω της κατάστασης 

αποτελεσμάτων χρήσης μπορεί μεταγενέστερα να μην επαναταξινομούνται. 

iii) Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού 

Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε προσδιορίζονται 

σε αυτήν την κατηγορία, είτε δεν μπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις άλλες κατηγορίες. 

Τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στην εύλογη αξία 

τους και τα σχετικά κέρδη ή ζημιές καταχωρούνται σε αποθεματικό των ιδίων κεφαλαίων καθαρά 

φόρων, μέχρι τα στοιχεία αυτά να πωληθούν ή να χαρακτηρισθούν ως απομειωμένα. 

Κατά την πώληση ή όταν χαρακτηρισθούν ως απομειωμένα, τα κέρδη ή οι ζημιές μεταφέρονται στα 

αποτελέσματα. Ζημιές απομείωσης που έχουν αναγνωρισθεί στα αποτελέσματα δεν αντιστρέφονται 

μέσω αποτελεσμάτων. 

Σε κάθε ημερομηνία Ισολογισμού ο Όμιλος εκτιμά αν υπάρχουν αντικειμενικές ενδείξεις που να 

οδηγούν στο συμπέρασμα ότι τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού έχουν υποστεί 

απομείωση. Για μετοχές εταιρειών που έχουν ταξινομηθεί ως χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα 

προς πώληση, τέτοια ένδειξη συνιστά η σημαντική ή παρατεταμένη μείωση της εύλογης αξίας σε 

σχέση με το κόστος κτήσεως. Αν στοιχειοθετείται απομείωση, η σωρευμένη στα ίδια κεφάλαια ζημιά 

που είναι η διαφορά μεταξύ κόστους κτήσεως και εύλογης αξίας, μεταφέρεται στα αποτελέσματα.  

Ο Όμιλος δεν κατέχει επενδύσεις αυτής της κατηγορίας. 

iv) Επενδύσεις κατεχόμενες ως την λήξη 

Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με πάγιες ή προσδιορισμένες 

πληρωμές και συγκεκριμένη λήξη και τα οποία ο Όμιλος έχει την πρόθεση και τη δυνατότητα να τα 

διακρατήσει ως τη λήξη τους.  

Οι κατεχόμενες μέχρι τη λήξη επενδύσεις αποτιμώνται μεταγενέστερα στο αναπόσβεστο κόστος τους 

βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. Το αναπόσβεστο κόστος είναι το ποσό το οποίο 

αρχικά αναγνωρίσθηκε μείον κεφαλαιακές πληρωμές, πλέον ή μείον τις σωρευτικές αποσβέσεις με τη 

χρήση πραγματικού επιτοκίου στη διαφορά μεταξύ του αρχικά αναγνωρισθέντος ποσού και του 

ποσού ωρίμανσης και μείον κάθε πρόβλεψη απομείωσης. Ο υπολογισμός περιλαμβάνει όλες τις 

πληρωθείσες ή ληφθείσες αμοιβές μεταξύ των μερών του συμβολαίου. Επιπρόσθετα, αν υπάρχει 

αντικειμενική ένδειξη ότι η επένδυση έχει απομειωθεί, το χρηματοοικονομικό μέσο αποτιμάται στην 

παρούσα αξία των εκτιμώμενων ταμειακών ροών. Κάθε μεταβολή στην αξία της επένδυσης 

αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως.  
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v) Εύλογες αξίες  

Οι εύλογες αξίες των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού που είναι διαπραγματεύσιμα σε 

ενεργές αγορές προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιμές ζήτησης. Για τα μη διαπραγματεύσιμα 

στοιχεία οι εύλογες αξίες προσδιορίζονται με τη χρήση τεχνικών αποτίμησης όπως ανάλυση 

πρόσφατων συναλλαγών, συγκρίσιμων στοιχείων που διαπραγματεύονται και προεξόφληση 

ταμειακών ροών. Οι μη διαπραγματεύσιμοι σε ενεργό αγορά συμμετοχικοί τίτλοι που έχουν 

ταξινομηθεί στην κατηγορία διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία και των οποίων η 

εύλογη αξία δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί με αξιοπιστία, αποτιμώνται στο κόστος κτήσης τους. 

7.12. Αποθέματα 

Τα αποθέματα απεικονίζονται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσης και καθαρής 

ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος καθορίζεται με βάση το μέσο ετήσιο σταθμικό κόστος. 

7.13. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων 

Τα διαθέσιμα και ισοδύναμα διαθεσίμων περιλαμβάνουν τα μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο 

καθώς επίσης και τις βραχυπρόθεσμες επενδύσεις υψηλής ρευστότητας όπως τα προϊόντα της 

αγοράς χρήματος και τις τραπεζικές καταθέσεις με χρονικό ορίζοντα τριών μηνών ή λιγότερο. Τα 

προϊόντα της αγοράς χρήματος είναι χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμώνται στην 

εύλογη αξία μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων.  

7.14. Ίδια κεφάλαια 

Το μετοχικό κεφάλαιο προσδιορίζεται από την ονομαστική αξία των μετοχών που έχουν εκδοθεί. Οι 

κοινές μετοχές χαρακτηρίζονται ως ίδια κεφάλαια.  

Η διαφορά υπέρ το άρτιο περιλαμβάνει όλα τα επιπρόσθετα ποσά που λήφθηκαν κατά την έκδοση 

μετοχικού κεφαλαίου. Έξοδα τα οποία πραγματοποιήθηκαν για την έκδοση μετοχών εμφανίζονται 

μετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήματος, σε μείωση της διαφοράς υπέρ το άρτιο. 

Προνομιούχες μετοχές οι οποίες έχουν χαρακτηριστικά υποχρέωσης αναγνωρίζονται στον ισολογισμό 

ως χρηματοοικονομική υποχρέωση, καθαρή από κόστη συναλλαγών. Οι πληρωμές μερισμάτων επί 

μετοχών ολοκληρωτικά αναγνωριζόμενες ως υποχρέωση, καταχωρούνται ως δαπάνη τόκου στην 

κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης.  

Τα στοιχεία των χρηματοοικονομικών μέσων τα οποία α) δημιουργούν υποχρέωση στην εταιρεία και 

β) δίνουν δικαίωμα στον κάτοχό τους να τα μετατρέψει σε στοιχεία της καθαρής θέσης, 

αναγνωρίζονται ξεχωριστά και ταξινομούνται ως χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις, 

χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και στοιχεία της καθαρής θέσης.  

Κατά την απόκτηση ιδίων μετοχών, το καταβληθέν τίµηµα, συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών 

δαπανών, απεικονίζεται μειωτικά των ιδίων κεφαλαίων. Κανένα κέρδος ή ζημία δεν αναγνωρίζεται 
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στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης από την αγορά, πώληση, έκδοση ή διαγραφή ιδίων 

μετοχών. Έξοδα τα οποία πραγματοποιήθηκαν για την έκδοση μετοχών εμφανίζονται μετά την 

αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήματος, σε μείωση του προϊόντος της έκδοσης. Τα έξοδα τα 

οποία σχετίζονται με την έκδοση μετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων περιλαμβάνονται στο 

κόστος κτήσεως της επιχειρήσεως που αποκτάται. 

7.15. Φορολογία εισοδήματος & αναβαλλόμενος φόρος 

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

τους αναβαλλόμενους φόρους, δηλαδή τους φόρους 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 

αναγνωρίζεται στο λογαριασμό των αποτελεσμάτων της περιόδου, εκτός του φόρου εκείνου που 

αφορά συναλλαγές που καταχωρήθηκαν απευθείας στα ίδια κεφάλαια, στην οποία περίπτωση 

καταχωρείται απευθείας, κατά ανάλογο τρόπο, στα ίδια κεφάλαια. 

Οι τρέχοντες φόροι εισοδήματος περιλαμβάνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ή και απαιτήσεις 

προς τις δημοσιονομικές αρχές που σχετίζονται με τους πληρωτέους φόρους επί του φορολογητέου 

εισοδήματος της περιόδου και οι τυχόν πρόσθετοι φόροι εισοδήματος που αφορούν προηγούμενες 

χρήσεις. Οι τρέχοντες φόροι επιμετρούνται σύμφωνα με τους φορολογικούς συντελεστές και τους 

φορολογικούς νόμους που εφαρμόζονται στις διαχειριστικές περιόδους με τις οποίες σχετίζονται, 

βασιζόμενοι στο φορολογητέο κέρδος για το έτος. Όλες οι αλλαγές στα βραχυπρόθεσμα φορολογικά 

στοιχεία του ενεργητικού ή τις υποχρεώσεις αναγνωρίζονται σαν μέρος των φορολογικών εξόδων 

στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης. 

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με τη μέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει 

από τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των στοιχείων 

του ενεργητικού και των υποχρεώσεων. Η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση αναγνωρίζεται στο 

βαθμό που είναι πιθανό ότι θα τακτοποιηθεί με μελλοντικό φορολογητέο εισόδημα. Αναβαλλόμενη 

φορολογική υποχρέωση αναγνωρίζεται για όλες τις φορολογητέες προσωρινές διαφορές. Ωστόσο, 

σύμφωνα και με το ΔΛΠ 12 , κανένας αναβαλλόμενος φόρος δεν αναγνωρίζεται σε σχέση με την 

Υπεραξία. Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος δε λογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική 

αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή, εκτός επιχειρηματικής συνένωσης, η 

οποία όταν έγινε η συναλλαγή δεν επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζημία. 

Δεν αναγνωρίζεται αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος για τις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν 

από επενδύσεις σε θυγατρικές και κοινοπραξίες, με εξαίρεση την περίπτωση που η αναστροφή των 

προσωρινών διαφορών ελέγχεται από τον Όμιλο και είναι πιθανό ότι οι προσωρινές διαφορές δε θα 

αναστραφούν στο προβλεπτό μέλλον. Επιπλέον, φορολογητέες ζημιές οι οποίες μεταφέρονται σε 

επόμενες χρήσεις όπως και τυχόν πιστωτικοί φόροι του Ομίλου εξετάζονται ως προς την αναγνώρισή 

τους ως αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση. 
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Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις αποτιμώνται με βάση τους φορολογικούς 

συντελεστές που αναμένεται να εφαρμοστούν στην περίοδο κατά την οποία θα διακανονιστεί η 

απαίτηση ή η υποχρέωση, χωρίς προεξόφληση, λαμβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς 

συντελεστές (και φορολογικούς νόμους) που έχουν τεθεί σε ισχύ ή ουσιαστικά ισχύουν μέχρι την 

ημερομηνία του Ισολογισμού. 

Οι περισσότερες αλλαγές στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις αναγνωρίζονται 

ως τμήμα των φορολογικών εξόδων στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης. Μόνο αλλαγές στις 

αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις οι οποίες σχετίζονται με αλλαγές σε στοιχεία 

του ενεργητικού και υποχρεώσεων καταλογισμένα απευθείας στην καθαρή θέση, αναγνωρίζονται 

απευθείας στην καθαρή θέση. Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις επισκοπούνται κατά την 

ημερομηνία του Ισολογισμού και μειώνονται στην έκταση που δεν είναι πλέον πιθανό ότι επαρκή 

φορολογητέα κέρδη θα είναι διαθέσιμα ώστε να επιτρέψουν την ωφέλεια από τη χρήση μέρους ή 

του συνόλου των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων. Ο Όμιλος αναγνωρίζει προηγούμενη μη 

αναγνωρισθείσα αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση κατά την ημερομηνία Ισολογισμού, στο βαθμό 

που γίνεται πιθανό ότι μελλοντικά φορολογητέα κέρδη θα επιτρέψουν την ανάκτηση αναβαλλόμενων 

φορολογικών απαιτήσεων. Ο αναβαλλόμενος φόρος υπολογίζεται σύμφωνα με τους νέους 

φορολογικούς συντελεστές που απορρέουν από το Ν. 3607/25.9.2008, άρθρο 19, παρ. 1.  

7.16. Προβλέψεις, ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις 

Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η εταιρεία έχει παρούσες νομικές ή τεκμαιρόμενες υποχρεώσεις ως 

αποτέλεσμα παρελθόντων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους μέσω εκροών πόρων και η 

εκτίμηση του ακριβούς ποσού της υποχρέωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί με αξιοπιστία. Ο χρόνος 

εκκαθάρισης της υποχρέωσης μπορεί να παραμένει αβέβαιος. Δε διενεργούνται προβλέψεις για 

μελλοντικές λειτουργικές ζημιές. Όταν μέρος ή το σύνολο της απαιτούμενης δαπάνης για 

διακανονισμό μίας πρόβλεψης αναμένεται να διακανονισθεί από άλλο μέρος, ο διακανονισμός 

αναγνωρίζεται μόνο όταν είναι ουσιαστικά βέβαιο ότι θα ληφθεί όταν η εταιρεία διακανονίσει την 

υποχρέωση και απεικονίζεται ως ξεχωριστή απαίτηση. Το ποσό που αναγνωρίζεται κατ’ αυτόν τον 

τρόπο δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό της πρόβλεψης. Η δαπάνη που σχετίζεται με μία πρόβλεψη 

παρουσιάζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως, καθαρή από το ποσό που αναγνωρίζεται 

ως διακανονισμός τρίτου. Στις περιπτώσεις όπου η χρονική αξία του χρήματος είναι σημαντική, το 

ποσό της πρόβλεψης είναι η παρούσα αξία των δαπανών που αναμένονται να απαιτηθούν για το 

διακανονισμό της υποχρέωσης. Ο συντελεστής προεξόφλησης αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες 

συνθήκες της αγοράς αναφορικά με τη διαχρονική αξία του χρήματος καθώς και τους σχετιζόμενους 

με την υποχρέωση κινδύνους. Όταν χρησιμοποιείται προεξόφληση, το σωρευτικό ποσό της 

πρόβλεψης αυξάνεται κάθε περίοδο για να αποδώσει τη χρονική μεταβολή. Αυτό το ποσό 

αναγνωρίζεται ως κόστος δανεισμού στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης. 
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Οι προβλέψεις επισκοπούνται κατά την ημερομηνία σύνταξης κάθε Ισολογισμού και προσαρμόζονται 

προκειμένου να αντανακλούν τις τρέχουσες εκτιμήσεις. Αν δεν είναι πλέον πιθανό ή απομακρύνεται 

το ενδεχόμενο εκκαθάρισης της υποχρέωσης μέσω εκροών πόρων, η πρόβλεψη αναστρέφεται.  

Στις περιπτώσεις όπου η ενδεχόμενη εκροή πόρων ως αποτέλεσμα τρέχουσας υποχρέωσης δεν είναι 

πιθανή ή το ποσό δεν μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα τότε καμία υποχρέωση δεν αναγνωρίζεται στις 

οικονομικές καταστάσεις εκτός και αν προέκυψαν από συνένωση επιχειρήσεων. Αυτές οι ενδεχόμενες 

υποχρεώσεις αναγνωρίζονται κατά τον καθορισμό της κατανομής της αξίας εξαγοράς σε απαιτήσεις 

και υποχρεώσεις που εξαγοράσθηκαν κατά τη συνένωση επιχειρήσεων. Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός αν η πιθανότητα 

εκροών πόρων οι οποίοι ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη είναι ελάχιστη.  

Πιθανές χρηματικές ροές οικονομικών οφελών προς τον Όμιλο οι οποίες δεν ικανοποιούν τα κριτήρια 

αναγνώρισης μιας απαίτησης θεωρούνται ενδεχόμενες απαιτήσεις. Οι ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν 

αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονομικών 

οφελών είναι πιθανή. 

7.17. Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις του Ομίλου περιλαμβάνουν δάνεια και υπεραναλήψεις, 

εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις και υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης. Περιλαμβάνονται στις 

οικονομικές καταστάσεις υπό τους τίτλους: «Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις», 

«Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις», «Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις χρηματοδοτικής 

μίσθωσης», «Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης» και «Προμηθευτές και 

λοιπές υποχρεώσεις».  

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται όταν ο Όμιλος γίνεται συμβαλλόμενο μέρος σε 

σχετική σύμβαση και διακόπτεται η αναγνώριση όταν η υποχρέωση λήγει, ακυρώνεται ή 

εκπληρώνεται. Όλοι οι τόκοι αναγνωρίζονται ως δαπάνες υπό τον τίτλο «Χρηματοοικονομικά Έξοδα» 

της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσεως.  

Οι υποχρεώσεις που προκύπτουν από χρηματοοικονομικές μισθώσεις μετρούνται στην αρχική αξία 

μείον το κεφαλαιουχικό στοιχείο των πληρωμών των μισθωμάτων. 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην ονομαστική τους αξία και 

αποτιμώνται μεταγενέστερα στο αναπόσβεστο κόστος τους μείον τις πληρωμές. 

Κέρδη και ζημιές από τη διακοπή αναγνώρισης καθώς και από τη διαδικασία απόσβεσης, 

καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης. 

Όταν υπάρχουσα υποχρέωση ανταλλάσσεται από άλλον ή τον ίδιο δανειστή με διαφορετικούς όρους, 

ή οι όροι της τρέχουσας υποχρέωσης μεταβάλλονται σημαντικά, αυτή η αλλαγή χειρίζεται ως 

διαγραφή της αρχικής υποχρέωσης και αναγνωρίζεται ως νέα υποχρέωση. Οποιαδήποτε διαφορά στα 

σωρευμένα ποσά αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης. 

Τραπεζικά δάνεια 
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Τα δάνεια καταχωρούνται ως υποχρεώσεις την ημερομηνία που εισπράττονται τα κεφάλαια. Τα 

έξοδα έκδοσης δανείου περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα εκμετάλλευσης. Σε ημερομηνίες 

μεταγενέστερες του Ισολογισμού τα δάνεια εμφανίζονται με το ονομαστικό απλήρωτο ποσό. Τα 

έξοδα των τόκων αναγνωρίζονται όταν καταβάλλονται και κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού 

στο βαθμό που αυτά τα έξοδα είναι δεδουλευμένα και δεν έχουν καταβληθεί. Τα δάνεια χωρίζονται 

σε μακροπρόθεσμα, αν λήγουν σε περισσότερο από ένα έτος και σε βραχυπρόθεσμα αν λήγουν σε 

ένα έτος ή λιγότερο.  

7.18. Κόστος παροχών αποχώρησης 

Σύμφωνα με τη συλλογική σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και του προσωπικού της, η εταιρεία είναι 

υποχρεωμένη να καταβάλλει στο προσωπικό της συνταξιοδοτικές παροχές μετά τη συμπλήρωση της 

απαραίτητης προϋπηρεσίας. Το κόστος αυτών των παροχών, που καθορίζεται από μια αναλογιστική 

μελέτη, αναγνωρίζεται ως έξοδο στο έτος που παρασχέθηκε η υπηρεσία. Τμήμα αυτών των παροχών 

μπορεί να καταβληθεί στον εργαζόμενο πριν την αποχώρησή του.  

Αναλογιστικά κέρδη και ζημιές οι οποίες υπερβαίνουν το 10% του μεγαλύτερου ποσού, μεταξύ της 

παρούσας αξίας των υποχρεώσεων καθορισμένων παροχών του Ομίλου, και της εύλογης αξίας των 

περιουσιακών στοιχείων του, αποσβένονται στη διάρκεια της υπολειπόμενης διάρκειας εργασίας των 

εργαζομένων που συμμετέχουν στο σχήμα. 

7.19. Επενδύσεις σε ακίνητα 

Στην κατηγορία αυτή ο Όμιλος αναγνωρίζει κτίρια ή τμήματα κτιρίων και την αναλογία τους επί του 

οικοπέδου, τα οποία δεν χρησιμοποιεί για την κάλυψη των λειτουργικών του αναγκών. Οι επενδύσεις 

αυτές, αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεώς τους, προσαυξημένο με τα έξοδα που σχετίζονται 

με τη συναλλαγή για την απόκτησή τους. Μετά την αρχική αναγνώριση αποτιμώνται στο κόστος 

κτήσεως, μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις και τις τυχόν σωρευμένες ζημίες από την απομείωση της 

αξίας τους. Έξοδα συντηρήσεων και επισκευών των επενδύσεων σε ακίνητα, αναγνωρίζονται στην 

κατάσταση αποτελεσμάτων. Για τον υπολογισμό των αποσβέσεων, η ωφέλιμη ζωή τους έχει 

καθορισθεί ίση με αυτή των ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων. 
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8. Δομή του Ομίλου 

Η δομή του Ομίλου κατά την 31.12.2008 έχει ως εξής: 
 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΔΡΑ ΜΕΘΟΔΟΣ 

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΚΥΡΙΑ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Ο.Π.Α.Π. A.E. Μητρική εταιρεία ΕΛΛΑΔΑ  
Αριθμολαχεία και 
Στοιχήματα 

Ο.Π.Α.Π. (ΚΥΠΡΟΥ) LTD 100% ΚΥΠΡΟΣ ΟΛΙΚΗ Αριθμολαχεία 
Ο.Π.Α.Π. GLORY LTD 100% ΚΥΠΡΟΣ ΟΛΙΚΗ Εταιρεία Στοιχημάτων 
Ο.Π.Α.Π. INTERNATIONAL LTD 100% ΚΥΠΡΟΣ ΟΛΙΚΗ Εταιρεία Συμμετοχών 
Ο.Π.Α.Π. ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A.E. 100% ΕΛΛΑΔΑ ΟΛΙΚΗ 

Αθλητικά γεγονότα – 
Προβολή 

GLORY TECHNOLOGY LTD 20% ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ Παροχή Λογισμικού 
 

Η ημερομηνία ενοποίησης για τις εταιρείες ΟΠΑΠ ΚΥΠΡΟΥ LTD και ΟΠΑΠ GLORY LTD είναι η 1η 

Οκτωβρίου 2003, για την ΟΠΑΠ INTERNATIONAL LTD η 24η Φεβρουαρίου 2004 και για την ΟΠΑΠ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A.E. είναι η 15η Σεπτεμβρίου 2004. Όλες οι θυγατρικές επιχειρήσεις έχουν 

την ίδια ημερομηνία σύνταξης οικονομικών καταστάσεων με αυτή της μητρικής. 

 
ΟΠΑΠ INTERNATIONAL LTD 
 
Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 15/2.6.2008 (θέμα 8Ο Ε) συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο της 

ΟΠΑΠ Α.Ε. λαμβάνοντας υπόψη το νέο οργανωτικό μοντέλο που επελέγη αποφάσισε να ανακαλέσει 

την υπ΄αριθμ. 11/8.4.2008 (θέμα 16Ο ΣΤ) απόφαση η οποία αφορά στην λύση και εκκαθάριση της 

εν λόγω θυγατρικής.  

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα σημαντικότερα κονδύλια της θυγατρικής επιχείρησης ως 

ποσοστό επί των ενοποιημένων κονδυλίων με ημερομηνία 31.12.2008: 

 

ΟΠΑΠ International Ltd Ποσά σε χιλ. € % επί των ενοποιούμενων κονδυλίων 

Σύνολο ενεργητικού 4.353 0,31% 
Κύκλος εργασιών - - 
Αποτελέσματα πριν από φόρους (104) 0,01% 
Αποτελέσματα μετά από φόρους (123) 0,02% 

 
ΟΠΑΠ GLORY LTD 
 
Μετά την διαιτητική προσφυγή της μη εισηγμένης εταιρείας Glory Worldwide Holdings Ltd κατά της 

ΟΠΑΠ Α.Ε., στις 10 Ιουλίου 2008 η OΠΑΠ Α.Ε. απέκτησε έναντι τιμήματος € 900 χιλ. το υπόλοιπο 

ποσοστό 10% των μετοχών της θυγατρικής ΟΠΑΠ GLORY LTD που κατείχε η εταιρεία «Glory 

Worldwide Holdings Ltd», κατέχοντας πλέον το 100% της εν λόγω θυγατρικής. Η συναλλαγή αυτή 

δεν μετέβαλε το υφιστάμενο καθεστώς ελέγχου στην θυγατρική εταιρεία, αφού η οικονομική 

δραστηριότητα και πολιτική της εν λόγω εταιρείας προσδιορίζονταν ήδη από την μητρική εταιρεία 
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ΟΠΑΠ Α.Ε. Έλεγχος είναι το δικαίωμα να κατευθύνεται η οικονομική και επιχειρηματική πολιτική μιας 

οικονομικής οντότητας, ούτως ώστε να λαμβάνονται οφέλη από τις δραστηριότητές της.  

Κατά την ημερομηνία απόκτησης του 10% που κατείχε η «Glory Worldwide Holdings Ltd» τα Ίδια 

Κεφάλαια της εταιρείας ανέρχονταν στο ποσό των € 137 χιλ. Η συγκεκριμένη εξαγορά δεν επέφερε 

ουσιαστική μεταβολή στον κύκλο εργασιών του Ομίλου καθώς και στα καθαρά λειτουργικά προ 

φόρων κέρδη (ΕΒΙΤ). 

 

 
Ημερομηνία εξαγοράς ποσοστού 10.7.2008 
Επιπλέον αποκτηθέν ποσοστό 10% 
Τεμάχια (σύνολο) 1.000.000 
Αγορά τεμαχίων 100.000 
Ονομαστική αξία (τεμαχίων) (ποσό σε χιλιάδες ευρώ) 171 
Τιμή αγοράς ανά τεμάχιο (σε ευρώ) 9 
Τίμημα αγοράς τεμαχίων (ποσό σε χιλιάδες ευρώ) 900 
Συνολικό τίμημα απόκτησης (ποσό σε χιλιάδες ευρώ) 900 
Μείον: Εύλογη ή λογιστική αξία περιουσιακών στοιχείων και  
υποχρεώσεων εταιρείας (ποσό σε χιλιάδες ευρώ) 137 
Υπεραξία από εξαγορά που αναγνωρίζεται σαν ζημία 
 στο αποτέλεσμα (ποσό σε χιλιάδες ευρώ) 763 

 
Τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν καθώς και οι υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν από τον 

Όμιλο κατά την απόκτηση του υπόλοιπου 10% της εταιρείας ήταν τα ακόλουθα: 

 
  Λογιστική Αξία Εύλογη Αξία 

(ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 
Ενσώματα πάγια 29 29 
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 0 0 
Απαιτήσεις από πελάτες 256 256 
Λοιπές απαιτήσεις 104 104 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 1.463 1.463 
Υποχρεώσεις προς προμηθευτές (479) (479) 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων εταιρείας 1.373 1.373 
Ποσοστό συμμετοχής 10% 10% 
Εύλογη αξία 137 137 
 

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. αναγνώρισε το επιπλέον ποσό της υπεραξίας από την απόκτηση του 10% της εταιρείας 

ΟΠΑΠ GLORY LTD στα περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου και όχι απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια 

εξετάζοντας την συναλλαγή με βάση την επίδρασή της στους μετόχους της μητρικής εταιρείας 

(parent entity method) και όχι σαν συναλλαγή που αφορά τα Ίδια Κεφάλαια (Equity transaction 

method), σύμφωνα με την ακολουθούμενη πολιτική του Ομίλου. 

Σύμφωνα με την ακολουθούμενη πολιτική, ο Όμιλος αναπροσάρμοσε το κονδύλι των δικαιωμάτων 

μειοψηφίας και αναγνώρισε τη διαφορά μεταξύ του τιμήματος που πληρώθηκε και της αναλογούσας 
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αύξησης του μεριδίου της μητρικής στη λογιστική αξία των καθαρών περιουσιακών στοιχείων της 

θυγατρικής σαν επιπλέον υπεραξία. 

9. Διανομή μερισμάτων 

Η διανομή μερισμάτων στους μετόχους του Ομίλου και της εταιρείας αναγνωρίζεται ως υποχρέωση 

υπό τον τίτλο «Υποχρεώσεις» την ημερομηνία κατά την οποία η διανομή εγκρίνεται από την Γενική 

Συνέλευση των μετόχων της μητρικής. 

10. Πληροφόρηση κατά τομέα 

Ένας τομέας είναι ένα διακριτό στοιχείο του Ομίλου, το οποίο αναφέρεται είτε στην παροχή 

προϊόντων και υπηρεσιών (επιχειρηματικός τομέας) ή στην παροχή προϊόντων και υπηρεσιών σε 

διαφορετικό οικονομικό περιβάλλον (γεωγραφικός τομέας), ο οποίος υπόκειται σε ξεχωριστούς 

κινδύνους και αποδόσεις σε σχέση με άλλους τομείς. Η Διοίκηση της εταιρείας αναγνωρίζει τους 

επιχειρηματικούς τομείς ως πρωτεύοντες τομείς παρουσίασης και παρουσιάζει διακεκριμένα τα έσοδα 

από κάθε παιχνίδι.  
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10.1. Επιχειρηματικοί τομείς για τον Όμιλο της ΟΠΑΠ Α.Ε. για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2008 και 2007 
αντίστοιχα 

1.1-31.12.2008 ΠΡΟΠΟ ΛΟΤΤΟ ΠΡΟΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ ΤΖΟΚΕΡ ΕΧΤRA 5 SUPER 3 KINO 
ΜΗ 

ΚΑΤΑΝΕΜΗΘΕΝΤΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 

Έσοδα 54.735 55.774 50.093 2.214.188 1.323 244.474 12.887 58.555 2.825.122 2.440 5.519.591 

Μικτά κέρδη 19.058 24.552 15.260 476.138 252 83.086 3.897 15.706 516.978 934 1.155.861 

Λειτουργικά κέρδη 17.260 22.684 13.683 393.203 208 65.966 3.494 13.873 428.564 934 959.869 

Κέρδη προ φόρων 17.260 22.684 13.683 393.203 208 65.966 3.494 13.873 428.564 35.028 993.963 
Καθαρά κέρδη μετά 
φόρων 12.651 16.626 10.028 288.190 152 48.349 2.561 10.168 314.106 25.673 728.504 

Άλλα στοιχεία:           
Ενσώματες & ασώματες 
ακινητοποιήσεις 3.495 3.562 3.199 141.392 85 15.611 823 3.739 180.405 - 352.311 

Κυκλοφορούν ενεργητικό 9.940 10.129 9.097 402.104 240 44.397 2.340 10.634 513.052 - 1.001.933 

Στοιχεία ενεργητικού 13.435 13.691 12.296 543.496 325 60.008 3.163 14.373 693.457 - 1.354.244 

Μη επιμερισμένο ενεργητικό          47.297 47.297 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 13.435 13.691 12.296 543.496 325 60.008 3.163 14.373 693.457 47.297 1.401.541 

Στοιχεία παθητικού  2.873 2.927 2.629 116.214 70 12.832 676 3.073 148.279 - 289.573 

Μη επιμερισμένο παθητικό           433.395 433.395 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 2.873 2.927 2.629 116.214 70 12.832 676 3.073 148.279 433.395 722.968 
Προσθήκες ενσώματων & 
ασώματων ακινητοποιήσεων 45 46 42 1.848 1 204 11 49 2.358 - 4.604 

Αποσβέσεις  961 979 879 38.871 23 4.292 226 1.028 49.596 - 96.855 



ΟΠΑΠ Α.Ε. – Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσης 2008 

Ο.Π.Α.Π Α.Ε. – Κηφισού 62, 121 32 Περιστέρι, Ελλάδα, Τηλ.: +30 (210) 5798800 
67 

 

1.1-31.12.2007 ΠΡΟΠΟ ΛΟΤΤΟ ΠΡΟΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΠΡΟΠOΓΚΟΛ ΤΖΟΚΕΡ ΕΧΤRA 5 SUPER 3 KINO 
ΜΗ 

ΚΑΤΑΝΕΜΗΘΕΝΤΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 

Έσοδα 63.746 54.987 50.288 2.145.952 1.673 256.536 13.915 60.564 2.418.090 - 5.065.751 
Μικτά κέρδη 20.553 24.632 16.047 384.792 254 90.362 4.270 17.742 463.241 - 1.021.893 
Λειτουργικά κέρδη 17.123 21.391 12.308 272.292 166 67.802 3.632 14.966 352.395 - 762.075 

Κέρδη προ φόρων 17.123 21.391 12.308 272.292 166 67.802 3.632 14.966 352.395 14.547 776.622 
Καθαρά κέρδη μετά 
φόρων 12.599 15.739 9.056 200.348 122 49.887 2.672 11.012 259.286 10.703 571.424 

Άλλα στοιχεία:           
Ενσώματες & ασώματες 
ακινητοποιήσεις 5.593 4.825 4.413 188.298 147 22.510 1.221 5.314 212.177 - 444.498 

Κυκλοφορούν ενεργητικό 8.627 7.441 6.805 290.408 226 34.717 1.883 8.196 327.235 - 685.538 

Στοιχεία ενεργητικού 14.220 12.266 11.218 478.706 373 57.227 3.104 13.510 539.412 - 1.130.036 

Μη επιμερισμένο ενεργητικό          36.887 36.887 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 14.220 12.266 11.218 478.706 373 57.227 3.104 13.510 539.412 36.887 1.166.923 

Στοιχεία παθητικού  4.162 3.590 3.284 140.121 109 16.751 909 3.955 157.891 - 330.772 

Μη επιμερισμένο παθητικό           267.070 267.070 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 4.162 3.590 3.284 140.121 109 16.751 909 3.955 157.891 267.070 597.842 

Προσθήκες ενσώματων & 
ασώματων ακινητοποιήσεων 1.009 871 796 33.973 26 4.061 220 959 38.281 - 80.196 

Αποσβέσεις  603 520 476 20.304 16 2.427 132 573 22.878 - 47.929 
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10.2. Επιχειρηματικοί τομείς της ΟΠΑΠ Α.Ε. για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2008 και 2007 αντίστοιχα 

1.1-31.12.2008 ΠΡΟΠΟ ΛΟΤΤΟ ΠΡΟΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΠΡΟΠOΓΚΟΛ ΤΖΟΚΕΡ ΕΧΤRA 5 SUPER 3 KINO 
ΜΗ 

ΚΑΤΑΝΕΜΗΘΕΝΤΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 

Έσοδα 54.167 50.940 44.527 2.185.079 1.290 224.422 12.087 52.332 2.703.256 - 5.328.100 
Μικτά κέρδη 18.851 22.632 13.784 474.141 239 77.207 3.711 14.255 500.743 - 1.125.563 
Λειτουργικά κέρδη 17.262 21.094 12.537 399.808 201 61.504 3.375 12.801 425.658 - 954.240 

Κέρδη προ φόρων 17.262 21.094 12.537 399.808 201 61.504 3.375 12.801 425.658 31.333 985.573 

Καθαρά κέρδη μετά 
φόρων 12.641 15.447 9.181 292.779 147 45.039 2.472 9.374 311.708 22.945 721.733 

Άλλα στοιχεία:            
Ενσώματες & ασώματες 
ακινητοποιήσεις 3.574 3.361 2.938 144.182 85 14.809 798 3.453 178.374 - 351.574 

Κυκλοφορούν ενεργητικό 9.150 8.605 7.522 369.112 218 37.910 2.042 8.840 456.645 - 900.044 

Στοιχεία ενεργητικού 12.724 11.966 10.460 513.294 303 52.719 2.840 12.293 635.019 - 1.251.618 
Μη επιμερισμένο 
ενεργητικό          88.931 88.931 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 12.724 11.966 10.460 513.294 303 52.719 2.840 12.293 635.019 88.931 1.340.549 
Στοιχεία παθητικού  2.856 2.686 2.348 115.209 68 11.833 637 2.759 142.531 - 280.927 

Μη επιμερισμένο παθητικό           432.484 432.484 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 2.856 2.686 2.348 115.209 68 11.833 637 2.759 142.531 432.484 713.411 

Προσθήκες ενσώματων & 
ασώματων ακινητοποιήσεων 44 41 36 1.776 1 182 10 42 2.197 - 4.329 

Αποσβέσεις  982 923 807 39.590 23 4.066 219 948 48.979 - 96.537 
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1.1-31.12.2007 ΠΡΟΠΟ ΛΟΤΤΟ ΠΡΟΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΠΡΟΠOΓΚΟΛ ΤΖΟΚΕΡ ΕΧΤRA 5 SUPER 3 KINO 
ΜΗ 

ΚΑΤΑΝΕΜΗΘΕΝΤΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 

Έσοδα 63.124 50.146 44.305 2.137.982 1.628 235.200 13.007 55.471 2.328.845 - 4.929.708 
Μικτά κέρδη 20.326 22.768 14.537 383.477 236 84.368 4.069 16.617 453.244 - 999.642 
Λειτουργικά κέρδη 16.819 19.666 10.998 267.782 148 62.393 3.451 13.982 342.611 - 737.850 

Κέρδη προ φόρων 16.819 19.666 10.998 267.782 148 62.393 3.451 13.982 342.611 16.170 754.020 

Καθαρά κέρδη μετά 
φόρων 12.364 14.458 8.085 196.854 109 45.867 2.537 10.278 251.863 11.887 554.302 

Άλλα στοιχεία:            

Ενσώματες & ασώματες 
ακινητοποιήσεις 5.681 4.513 3.987 192.410 146 21.167 1.171 4.992 209.587 - 443.654 

Κυκλοφορούν ενεργητικό 7.657 6.083 5.374 259.344 198 28.531 1.578 6.728 282.496 - 597.989 

Στοιχεία ενεργητικού 13.338 10.596 9.361 451.754 344 49.698 2.749 11.720 492.083 - 1.041.643 
Μη επιμερισμένο 
ενεργητικό          77.923 77.923 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 13.338 10.596 9.361 451.754 344 49.698 2.749 11.720 492.083 77.923 1.119.566 

Στοιχεία παθητικού  4.238 3.367 2.975 143.545 109 15.792 873 3.724 156.360 - 330.983 

Μη επιμερισμένο παθητικό           264.318 264.318 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 4.238 3.367 2.975 143.545 109 15.792 873 3.724 156.360 264.318 595.301 

Προσθήκες ενσώματων & 
ασώματων ακινητοποιήσεων 1.024 814 719 34.688 26 3.816 211 900 37.785 - 79.983 

Αποσβέσεις  609 484 427 20.620 16 2.269 125 535 22.461 - 47.546 
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Δεν υπάρχουν συναλλαγές πώλησης μεταξύ των επιχειρηματικών τομέων. Το ενεργητικό 

κάθε τομέα αποτελείται από γήπεδα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμό, ασώματες 

ακινητοποιήσεις, αποθέματα, απαιτήσεις, χρηματικά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα. 

Το ενεργητικό που δεν έχει επιμεριστεί αφορά κυρίως σε αναβαλλόμενους φόρους, 

μακροπρόθεσμες επενδύσεις και την υπεραξία. 

Οι υποχρεώσεις κάθε τομέα αποτελούνται από λειτουργικές υποχρεώσεις και εξαιρούν 

κονδύλια όπως φορολογία, υποχρεώσεις συνταξιοδότησης και προβλέψεις. Ένα τμήμα 

του κόστους των πωλήσεων και διαθέσεως καθώς και το κόστος διοικήσεως, τα λοιπά 

έσοδα και έξοδα, επιμερίστηκαν στους επιχειρηματικούς τομείς ανάλογα με τα έσοδα 

αυτών των επιχειρηματικών τομέων.  

10.3. Γεωγραφικοί τομείς 

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Η Ελλάδα είναι η χώρα-έδρα 

της μητρικής εταιρείας και της θυγατρικής της ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε.  

 
Για τη χρήση που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2008 Ελλάδα Κύπρος Σύνολο 
  (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 
Έσοδα  5.330.540 189.051 5.519.591 
Μικτά κέρδη 1.126.497 29.364 1.155.861 

Σύνολο ενεργητικού 1.368.677 32.864 1.401.541 
 
Για τη χρήση που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2007 Ελλάδα Κύπρος Σύνολο 
  (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 
Έσοδα  4.929.708 136.043 5.065.751 
Μικτά κέρδη 999.642 22.251 1.021.893 
Σύνολο ενεργητικού 1.119.566 47.357 1.166.923 
 
Τα έσοδα βασίζονται στη χώρα στην οποία εδρεύει ο πελάτης. Δεν υπάρχουν πωλήσεις 

μεταξύ των γεωγραφικών τομέων.  

11. Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 

11.1. Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 

Τα διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα αναλύονται ως εξής: 

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2007 

 (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 
Ταμείο 508 194 508 143 
Διαθέσιμα σε τραπεζικούς λογαριασμούς 150.506 111.536 67.521 77.682 
Προθεσμιακές καταθέσεις 555.374 381.130 535.480 327.000 

Σύνολο διαθέσιμων και ταμειακών 
ισοδύναμων 706.388 492.860 603.509 404.825
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Το μέσο επιτόκιο για βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις ήταν 5,82% το 2008 και 

4,08% το 2007. Η μέση διάρκεια των βραχυπρόθεσμων καταθέσεων ήταν 20 

ημερολογιακές ημέρες για το έτος 2008 και 17 ημερολογιακές ημέρες για το έτος 2007. 

11.2. Αποθέματα 

Η ανάλυση των αποθεμάτων έχει ως εξής: 

ΟΜΙΛΟΣ 31.12.2008 31.12.2007 
  (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 

Πρώτες ύλες 18 31 
Αναλώσιμα υλικά 1.292 672 
Σύνολο αποθεμάτων 1.310 703 

 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31.12.2008 31.12.2007 

  (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 
Πρώτες ύλες 18 31 
Αναλώσιμα υλικά 1.292 672 
Σύνολο αποθεμάτων 1.310 703 

 

Τα αποθέματα αποτελούνται κυρίως από δελτία των αριθμολαχείων και των παιχνιδιών 

πρόγνωσης αθλητικών γεγονότων, κουπόνια για το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ, χαρτί και υλικό 

εκτύπωσης κλπ.  

Ο Όμιλος δεν έχει ενεχυριασμένα αποθέματα 

11.3. Απαιτήσεις 

Η ανάλυση των απαιτήσεων έχει ως εξής:  

 

  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  31.12.2008 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2007 
  (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 

 Απαιτήσεις από πρακτορεία (έσοδα από παιχνίδια)  56.955 24.026 54.722 21.751 
 Απαιτήσεις από πρακτορεία (οφειλές–ρυθμίσεις) 13.148 11.595 13.148 11.595 
 Επισφαλείς απαιτήσεις 21.440 21.175 21.440 21.175 
 Προκαταβολές σε προμηθευτές 1.587 1.229 1.587 1.229 
 Άλλες απαιτήσεις  1.586 1.293 6.471 4.942 
 Μερικό σύνολο απαιτήσεων  94.716 59.318 97.368 60.692 
 Μείον προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις-ρυθμίσεις (24.879) (21.879) (24.879) (21.879) 
 Μείον προεξόφληση απαίτησης οφειλών-ρυθμίσεων 
πρακτόρων (500) (600) (500) (600) 
Σύνολο απαιτήσεων  69.337 36.839 71.989 38.213 
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Το κονδύλι απαιτήσεις από πρακτορεία αφορά στα πραγματοποιηθέντα έσοδα από 

παιχνίδια στο τέλος Δεκεμβρίου 2008, τα οποία καταβάλλονται στις αρχές του Ιανουαρίου 

2009. 

Η Διοίκηση θεωρεί ότι ο βασικός πιστωτικός κίνδυνος της εταιρείας προέρχεται από 

επισφαλείς απαιτήσεις από πράκτορες. Στις 31 Δεκεμβρίου 2008 οι απαιτήσεις αυτές 

ανήλθαν στο ποσό των € 21.440 χιλ. (€ 21.175 χιλ. το 2007) και οι οφειλές πρακτόρων 

από έντοκες ρυθμίσεις στο ποσό των € 13.148 χιλ. (€ 11.595 χιλ. το 2007). Για την 

κάλυψη αυτού του κινδύνου η εταιρεία σχημάτισε πρόβλεψη ύψους € 24.879 χιλ. (€ 

21.879 χιλ. το 2007). Διαθέσιμο για την κάλυψη επισφαλών απαιτήσεων από πράκτορες 

είναι επίσης το συλλογικό κεφάλαιο εγγυήσεων και τόκων εγγυήσεων πρακτόρων που 

εξασφαλίζει υποχρεώσεις των πρακτόρων προς τη μητρική εταιρεία ύψους € 5.590 χιλ. το 

Δεκέμβριο του 2008 (€ 5.343 χιλ. το 2007). Η Διοίκηση θεωρεί αυτές τις προβλέψεις 

επαρκείς. (βλ. σημ. 11.18, 11.19). 

 

Στις οικονομικές καταστάσεις της ΟΠΑΠ Α.Ε κατά την 31η Δεκεμβρίου 2008, η ενηλικίωση 

των υπολοίπων των λογαριασμών των πρακτόρων σε ρύθμιση έχει ως ακολούθως: 

 

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΕΣ ΜΗ ΑΠΟΜΕΙΟΥΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΕΣ ΣΕ 
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

  

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΗ 
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΕΣ 

ΚΑΙ ΜΗ 
ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΕΣ ΣΕ 
ΠΡΟΒΛΕΨΗ 

< 3 ΜΗΝΕΣ 3 - 6 ΜΗΝΕΣ 6 - 12 ΜΗΝΕΣ > 12 ΜΗΝΕΣ 

((Ποσά σε χιλ. ευρώ) 

2008 71.989 59.341 3.784 1.815 4.021 3.028 

2007 38.213  27.218 2.872 2.111 2.487 3.525 
 

Στο έτος 2008 τμήμα των έντοκων ρυθμίσεων, μη καλυπτόμενο από την πρόβλεψη, 

αποτιμήθηκε σε παρούσα αξία με προεξοφλητικό επιτόκιο 6,01%, βάσει του οποίου 

δημιουργήθηκε χρηματοοικονομικό κόστος € 500 χιλ., μειώνοντας κατά το ποσό αυτό την 

αρχική αξία της απαίτησης.  

Στο έτος 2007 τμήμα των έντοκων ρυθμίσεων, μη καλυπτόμενο από την πρόβλεψη, 

αποτιμήθηκε σε παρούσα αξία με προεξοφλητικό επιτόκιο 4,54%, βάσει του οποίου 

δημιουργήθηκε χρηματοοικονομικό κόστος € 600 χιλ., μειώνοντας κατά το ποσό αυτό την 

αρχική αξία της απαίτησης.  
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Η αναμενόμενη είσπραξη του συνόλου των απαιτήσεων παρατίθεται παρακάτω:  

 

  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  31.12.2008 31.12.2007 
((Ποσά σε χιλ. ευρώ) 

Αναμενόμενος χρόνος 
είσπραξης:   
Λιγότερο από 3 μήνες 68.310 32.823 
Μεταξύ 3 και 6 μηνών 103 154 
Μεταξύ 6 μηνών και 1 έτους 277 425 
Μεγαλύτερη του 1 έτους 3.299 4.811 
Σύνολο 71.989 38.213 

11.4. Λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού  

Η ανάλυση των λογαριασμών έχει ως εξής: 

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2007 
  (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 

Υποχρεώσεις αναδόχου του Στοιχήματος - 1.436 - 1.436 
Στεγαστικά δάνεια στο προσωπικό 93 103 93 103 
Προκαταβολές αποζημίωσης συνταξιοδότησης 496 477 496 477 
Λοιπές απαιτήσεις - έσοδα εισπρακτέα 8.023 4.262 7.372 4.258 
Προπληρωθέντα έξοδα 14.883 15.880 14.605 15.567 
Φόρος επόμενης χρήσης 201.403 132.978 200.670 132.407 

Σύνολο λοιπών στοιχείων του κυκλοφορούντος 
ενεργητικού 224.898 155.136 223.236 154.248

 

Το ποσό των απαιτήσεων από την ανάδοχο εταιρεία του παιχνιδιού «Στοίχημα» για τη 

χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2007 υπολογίστηκε με βάση τους όρους του 

Ιδιωτικού Συμφωνητικού στις 25.6.2005 με την ανάδοχο εταιρεία, που αφορά στη διετία 

από 30.1.2005 έως 29.1.2007.  

Τα στεγαστικά δάνεια στο προσωπικό εξασφαλίζονται με υποθήκες της ιδιοκτησίας που 

αγοράζεται. 

Τα προπληρωθέντα έξοδα αφορούν σε προπληρωμές που έγιναν σε Ποδοσφαιρικές 

Ανώνυμες Εταιρείες (Π.Α.Ε.), ΣΟΥΠΕΡΛΙΓΚ, κλπ για την παροχή υπηρεσιών διαφήμισης 

και χορηγίας σύμφωνα με τους όρους των σχετικών συμβάσεων και ιδιωτικών 

συμφωνητικών που υπογράφηκαν.  

Τα έσοδα εισπρακτέα αφορούν σε έσοδα από τόκους καταθέσεων.  

Ο φόρος επόμενης χρήσης αφορά προκαταβολή φόρου εισοδήματος της μητρικής 

εταιρείας για τα κέρδη της επόμενης χρήσης. Σύμφωνα με τον ελληνικό φορολογικό 

νόμο, οι εταιρείες υποχρεούνται να υπολογίζουν ένα επιπρόσθετο ποσό του 80% επί του 

φόρου του τρέχοντος έτους. Την ημερομηνία του Ισολογισμού αναγνωρίζεται μια 



ΟΠΑΠ Α.Ε. – Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσης 2008 

Ο.Π.Α.Π Α.Ε. – Κηφισού 62, 121 32 Περιστέρι, Ελλάδα, Τηλ.: +30 (210) 5798800 
74 

ισόποση υποχρέωση. Το ποσό αυτών των πληρωμών συμψηφίζεται στο φόρο του 

επόμενου έτους. 

11.5. Ασώματες ακινητοποιήσεις 

Οι ασώματες ακινητοποιήσεις αφορούν Λογισμικό, Τεχνογνωσία και Δικαιώματα, τα οποία 

αναλύονται ως εξής: 

 

ΟΜΙΛΟΣ Λογισμικό Δικαιώματα Τεχνογνωσία

Λογισμικό & 
Δικαιώματα 
χρηματ/κής 
μίσθωσης 

Ακινητοποιήσεις 
υπό εκτέλεση Σύνολο 

(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 
Για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2007 

Καθαρό λογιστικό 
υπόλοιπο έναρξης 
χρήσης  12.531 209.830 - - - 222.361

Προσθήκες  704 - 77.350 38.314 39.297 155.665
Επιβάρυνση 
αποσβέσεων (4.857) (16.141) (20.258) (391) - (41.647)
31η Δεκεμβρίου 
2007    

Κόστος κτήσης  24.798 322.817 77.350 38.314 39.297 502.576
Σωρευμένες 
αποσβέσεις (16.420) (129.128) (20.258) (391) - (166.197)
Καθαρό λογιστικό 
υπόλοιπο  8.378 193.689 57.092 37.923 39.297 336.379

Για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2008 
Καθαρό λογιστικό 
υπόλοιπο έναρξης 
χρήσης  8.378 193.689 57.092 37.923 39.297 336.379

Προσθήκες  2.286 - - - - 2.286

Μειώσεις (149) - - - - (149)

Μεταφορές 142 - - 39.297 (39.297) 142
Επιβάρυνση 
αποσβέσεων (4.975) (16.140) (57.092) (7.314) - (85.521)

Μειώσεις αποσβέσεων 149 - - - - 149
31η Δεκεμβρίου 
2008    

Κόστος κτήσης  27.077 322.817 77.350 77.611 - 504.855
Σωρευμένες 
αποσβέσεις (21.246) (145.268) (77.350) (7.705) - (251.569)
Καθαρό λογιστικό 
υπόλοιπο  5.831 177.549 0 69.906 0 253.286
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λογισμικό Δικαιώματα Τεχνογνωσία

Λογισμικό & 
Δικαιώματα 
χρηματ/κής 
μίσθωσης 

Ακινητοποιήσεις 
υπό εκτέλεση Σύνολο 

(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 

Για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2007 

Καθαρό λογιστικό 
υπόλοιπο έναρξης 
χρήσης   12.479 209.830 - - - 222.309

Προσθήκες  666 - 77.350 38.314 39.297 155.627
Επιβάρυνση 
αποσβέσεων (4.814) (16.141) (20.258) (391) - (41.604)
31η Δεκεμβρίου 
2007    

Κόστος κτήσης  24.559 322.817 77.350 38.314 39.297 502.337
Σωρευμένες 
αποσβέσεις (16.228) (129.128) (20.258) (391) - (166.005)
Καθαρό λογιστικό 
υπόλοιπο  8.331 193.689 57.092 37.923 39.297 336.332

Για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2008 

Καθαρό λογιστικό 
υπόλοιπο έναρξης 
χρήσης   8.331 193.689 57.092 37.923 39.297 336.332

Προσθήκες  2.244 - - - - 2.244

Μειώσεις παγίων (149) - - - - (149)

Μεταφορές 143 - - 39.297 (39.297) 143
Επιβάρυνση 
αποσβέσεων (4.920) (16.140) (57.092) (7.314) - (85.466)

Μειώσεις αποσβέσεων 149 - - - - 149
31η Δεκεμβρίου 
2008    

Κόστος κτήσης  26.797 322.817 77.350 77.611 - 504.575
Σωρευμένες 
αποσβέσεις (20.999) (145.268) (77.350) (7.705) - (251.322)
Καθαρό λογιστικό 
υπόλοιπο  5.798 177.549 0 69.906 0 253.253

 
H OΠΑΠ Α.Ε. προχώρησε στην περίοδο 1.1 – 31.12.2008 σε αλλαγή της ωφέλιμης ζωής 

του κονδυλίου των Ασώματων Ακινητοποιήσεων «Τεχνογνωσία». Συγκεκριμένα η ΟΠΑΠ 

Α.Ε. προσάρμοσε την υπολειπόμενη ωφέλιμη ζωή του συγκεκριμένου κονδυλίου από τους 

31 μήνες, στους οποίους είχε αρχικά εκτιμηθεί (αρχική συνολική ωφέλιμη ζωή διάρκειας 

42 μηνών – από 1.2.2007 έως 31.7.2010), στους 12 μήνες (εκτιμώμενη συνολική 

ωφέλιμη ζωή διάρκειας 23 μηνών μέχρι 31.12.2008), λόγω της εμπειρίας που αποκτήθηκε 

κατά το χρονικό διάστημα από την αρχική απόκτηση και κυρίως του πλάνου 

αναδιοργάνωσης της εταιρείας. Η εταιρεία προέβη στην αλλαγή αυτής της λογιστικής 

εκτίμησης της ωφέλιμης ζωής, κάνοντας χρήση των διατάξεων του ΔΛΠ 8 «Λογιστικές 
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Πολιτικές, Μεταβολές των Λογιστικών Εκτιμήσεων και Λάθη», εκτιμώντας ότι ο ρυθμός 

των μελλοντικών ωφελειών που ενσωματώνονται στο συγκεκριμένο κονδύλιο 

μεταβλήθηκε, προσαρμόζοντας αντίστοιχα το ρυθμό απόσβεσης έτσι ώστε να αντανακλά 

το νέο διαμορφωμένο ρυθμό. 

Η αλλαγή της λογιστικής εκτίμησης για την τρέχουσα χρήση ανήλθε στο ποσό των € 

34.992 χιλ., και μείωσε τις ασώματες ακινητοποιήσεις και τα κέρδη προ φόρων κατά € 

34.992 χιλ. καθώς και τα κέρδη μετά φόρων κατά € 26.244 χιλ. Η επίδραση για τις 

επόμενες περιόδους απεικονίζεται στον ακόλουθο πίνακα:  

 

Αλλαγή λογιστικής εκτίμησης ωφέλιμης ζωής τεχνογνωσίας 

Μεταβολές βασικών μεγεθών του Ομίλου και της εταιρείας σύμφωνα  
με την αρχική εκτίμηση και την αναπροσαρμοσμένη 

(Ποσά σε χιλ. ευρώ) 
 Χρήση 2008 Χρήση 2009 Χρήση 2010 

ΟΜΙΛΟΣ 

Ασώματες ακινητοποιήσεις (34.992) 22.100 12.892 

Κέρδη προ φόρων (34.992) 22.100 12.892 

Κέρδη μετά φόρων (26.244) 16.575 9.669 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ασώματες ακινητοποιήσεις (34.992) 22.100 12.892 

Κέρδη προ φόρων (34.992) 22.100 12.892 

Κέρδη μετά φόρων (26.244) 16.575 9.669 
 
Αποσβέσεις τεχνογνωσίας προ και μετά την προσαρμογή της υπολειπόμενης ωφέλιμης 

ζωής: 

 
Αποσβέσεις τεχνογνωσίας (€ 77.350 χιλ.) ωφέλιμης ζωής 42 

μηνών (αρχική εκτίμηση) 
(Ποσά σε χιλ. ευρώ) 

Χρήση 2007 Χρήση 2008 Χρήση 2009 Χρήση 2010 
ΟΜΙΛΟΣ 

20.258 22.100 22.100 12.892 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

20.258 22.100 22.100 12.892 
 

Αποσβέσεις τεχνογνωσίας (€ 77.350 χιλ.) ωφέλιμης ζωής 23 
μηνών (αναπροσαρμοσμένη εκτίμηση) 

(Ποσά σε χιλ. ευρώ) 
Χρήση 2007 Χρήση 2008 Χρήση 2009 Χρήση 2010 

ΟΜΙΛΟΣ 
20.258 57.092 - - 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
20.258 57.092 - - 
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Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των ασώματων ακινητοποιήσεων. Η απόσβεση του 

20ετούς δικαιώματος, του λογισμικού και των δικαιωμάτων χρηματοδοτικής μίσθωσης 

καθώς και η απόσβεση της τεχνογνωσίας περιλαμβάνονται στο κόστος πωλήσεων, ενώ η 

απόσβεση λογισμικού επιμερίζεται μεταξύ του κόστους πωλήσεων, των διοικητικών 

εξόδων και εξόδων διάθεσης. Η υπολειπόμενη ωφέλιμη διάρκεια ζωής του 20ετούς 

δικαιώματος είναι περίπου ένδεκα (11) έτη. 

Σύμφωνα με το ΔΛΠ 38 οι αποσβέσεις των άυλων περιουσιακών στοιχείων 

περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα όπως φαίνεται παρακάτω: 

 
 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2007
 (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 

Κόστος πωληθέντων 83.650 40.772 83.631 40.737 
Έξοδα διοίκησης  1.565 730 1.529 722 
Έξοδα διάθεσης 306 145 306 145 

Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών 
στοιχείων  85.521 41.647 85.466 41.604

 

11.6. Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 

 
Οι εγκαταστάσεις και τα μηχανήματα καθώς και τα μηχανήματα από χρηματοδοτική 

μίσθωση περιλαμβάνουν κυρίως εξοπλισμό για πράκτορες παιχνιδιών. Δεν υπάρχουν 

εμπράγματα βάρη επί των γηπέδων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού. 
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ΟΜΙΛΟΣ 
Γήπεδα 
και 
κτίρια 

Εγκατ/σεις & 
μηχανήματα 

Οχήματα & 
εξοπλισμός 

Μηχανήματα 
χρημ/κής 
μίσθωσης 

Ακινητοποιήσεις 
υπό εκτέλεση Σύνολο 

(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 

Για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2007 
Καθαρό λογιστικό 
υπόλοιπο έναρξης χρήσης  17.668 13.189 3.215 - -  34.072

Προσθήκες  720 134 1.288 16.076 61.829 80.047

Μεταφορές παγίων  - 282 -   - -  282

Επιβάρυνση αποσβέσεων (1.208) (2.546) (1.784) (744) -  (6.282)

31η Δεκεμβρίου 2007           

Κόστος κτήσης  22.155 44.171 18.678 16.076 61.829 162.909

Σωρευμένες αποσβέσεις (4.975) (33.112) (15.959) (744) -  (54.790)

Καθαρό λογιστικό 
υπόλοιπο  17.180 11.059 2.719 15.332 61.829 108.119

Για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2008 

Καθαρό λογιστικό 
υπόλοιπο έναρξης χρήσης  17.180 11.059 2.719 15.332 61.829 108.119

Προσθήκες  174 1.672 472 - - 2.318

Μεταφορές παγίων (1.776) - 1.217 61.829 (61.829) (559)

Μειώσεις παγίων (56) (4.155) (137) - - (4.348)

Επιβάρυνση αποσβέσεων (1.158) (2.598) (1.419) (6.092) - (11.267)

Μεταφορές αποσβέσεων 347 - (1.091) - - (744)

Μειώσεις αποσβέσεων 90 3.930 124 - - 4.144

31η Δεκεμβρίου 2008     

Κόστος κτήσης  20.497 41.688 20.230 77.905 - 160.320

Σωρευμένες αποσβέσεις (5.696) (31.780) (18.345) (6.836) - (62.657)
Καθαρό λογιστικό 
υπόλοιπο  14.801 9.908 1.885 71.069 0 97.663
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Γήπεδα 
και 
κτίρια 

Εγκατ/σεις 
& 

μηχανήματα

Οχήματα & 
εξοπλισμός

Μηχανήματα 
χρημ/κής 
μίσθωσης 

Ακινητοποιήσεις 
υπό εκτέλεση Σύνολο 

(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 

Για τη χρήση που έληξε την 31η  Δεκεμβρίου 2007 

Καθαρό λογιστικό 
υπόλοιπο έναρξης χρήσης  17.372 12.806 2.926 - - 33.104

Προσθήκες  680 134 1.153 16.076 61.829 79.872

Μεταφορές παγίων - 288 -  - -  288
Επιβάρυνση αποσβέσεων (1.190) (2.428) (1.580) (744) -  (5.942)

31η Δεκεμβρίου 2007        

Κόστος κτήσης  21.791 42.767 17.500 16.076 61.829 159.963

Σωρευμένες αποσβέσεις (4.929) (31.967) (15.001) (744) -  (52.641)
Καθαρό λογιστικό 
υπόλοιπο  16.862 10.800 2.499 15.332 61.829 107.322

Για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2008 
Καθαρό λογιστικό 
υπόλοιπο έναρξης χρήσης  16.862 10.800 2.499 15.332 61.829 107.322

Προσθήκες  105 1.627 353 - - 2.085

Μεταφορές παγίων (3.779) - 71 61.829 (61.829) (3.708)

Μειώσεις παγίων (53) (4.149) (13) - - (4.215)

Επιβάρυνση αποσβέσεων (1.060)  (2.475) (1.300) (6.092) - (10.927)

Μεταφορές αποσβέσεων 737 - - - - 737

Μειώσεις αποσβέσεων 89 3.982 58 - - 4.129

31η Δεκεμβρίου 2008      

Κόστος κτήσης  18.064 40.245 17.911 77.905 - 154.125

Σωρευμένες αποσβέσεις (5.163) (30.460) (16.243) (6.836) - (58.702)
Καθαρό λογιστικό 
υπόλοιπο  12.901 9.785 1.668 71.069 0 95.423

11.7. Επενδύσεις σε ακίνητα 

Η εταιρεία αναγνώρισε κατά την περίοδο από 1.1 έως 31.12.2008, ακίνητο το οποίο 

χρησιμοποιεί για κεφαλαιουχική ενίσχυση. Η κατεχόμενη επένδυση σε ακίνητο 

αναγνωρίστηκε στο κόστος κτήσης (μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις) σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις του ΔΛΠ 40.  
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 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 

Υπόλοιπο 31.12.2007 - 
 

-
Μεταφορά από ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα                                                                       

Κόστος κτήσης 1.776 3.779 

Σωρευμένες αποσβέσεις έως 31.12.2007 (347) (737) 

Αποσβέσεις περιόδου 1.1 – 31.12.2008 (67) (144) 

Ζημιές απομείωσης  - - 

Υπόλοιπο 31.12.2008 1.362 2.898
 

Το εν λόγω ακίνητο βρίσκεται επί της οδού Πανεπιστημίου 25 (5ος και 6ος όροφος). Το 

έσοδο που λαμβάνει η εταιρεία από την εκμίσθωση του ακινήτου αυτού, ανέρχεται σε € 

266 χιλ. 

Η ωφέλιμη ζωή του κτιρίου εκτιμάται περίπου σε 20 έτη και χρησιμοποιείται η σταθερή 

μέθοδος απόσβεσης.  

11.8. Υπεραξία 

Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις η ανάλυση της υπεραξίας προέρχεται από την 

εξαγορά της ΟΠΑΠ Glory Ltd, όπως φαίνεται παρακάτω: 

ΟΜΙΛΟΣ ΟΠΑΠ Glory Ltd 

(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 
Υπεραξία στην τιμή αγοράς (90%) 14.231 
Σωρευμένες αποσβέσεις  (1.779) 
Καθαρό λογιστικό υπόλοιπο την 1.1.2005 12.452 
Απομείωση - 
Καθαρό λογιστικό υπόλοιπο την 31.12.2005 12.452 
Απομείωση - 
Καθαρό λογιστικό υπόλοιπο 31.12.2006 12.452 
Απομείωση 31.12.2007 (4.780) 
Καθαρό λογιστικό υπόλοιπο 31.12.2007 7.672 
Εξαγορά του υπόλοιπου 10% 763 
Απομείωση 31.12.2008 - 
Καθαρό λογιστικό υπόλοιπο 31.12.2008 8.435 

 
Η υπεραξία υπόκειται σε περιοδικό έλεγχο απομείωσης. Η Διοίκηση της ΟΠΑΠ Α.Ε. 

ανέθεσε σε ανεξάρτητο εκτιμητή την αποτίμηση της θυγατρικής της στην Κύπρο ΟΠΑΠ 

Glory Ltd με 31.12.2005. Στη χρήση 2005 δεν προέκυψε ζημιά απομείωσης της 

υπεραξίας.  
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Με βάση τα αποτελέσματα χρήσης 2006 της θυγατρικής στην Κύπρο ΟΠΑΠ Glory Ltd η 

Διοίκηση της ΟΠΑΠ Α.Ε. έκρινε απαραίτητη την ανάθεση της αποτίμησής της σε 

ανεξάρτητο εκτιμητή για την εν λόγω χρήση. Σύμφωνα με τη διενεργηθείσα μελέτη δεν 

προέκυψε  απομείωση της υπεραξίας. 

Στη χρήση 2007 η Διοίκηση της ΟΠΑΠ Α.Ε. ανέθεσε σε ανεξάρτητο εκτιμητή την 

αποτίμηση της θυγατρικής της στην Κύπρο ΟΠΑΠ Glory Ltd, σύμφωνα με την οποία 

προέκυψε ζημιά απομείωσης της υπεραξίας ποσού € 4.780 χιλ. 

Στη χρήση 2008: 

Α) Η OΠΑΠ Α.Ε. απέκτησε έναντι τιμήματος € 900 χιλ. το υπόλοιπο ποσοστό 10% των 

μετοχών της θυγατρικής ΟΠΑΠ GLORY LTD που κατείχε η μη εισηγμένη εταιρεία «Glory 

Worldwide Holdings Ltd», κατέχοντας πλέον το 100% της εν λόγω θυγατρικής. 

Β) Η Διοίκηση της ΟΠΑΠ Α.Ε. ανέθεσε σε ανεξάρτητο εκτιμητή την αποτίμηση της 

θυγατρικής της στην Κύπρο ΟΠΑΠ Glory Ltd, σύμφωνα με την οποία δεν προέκυψε 

περαιτέρω απομείωση της υπεραξίας 

11.9. Επενδύσεις σε θυγατρικές 

Οι θυγατρικές της εταιρείας που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις της 

μητρικής εταιρείας είναι οι εξής: 

Ενοποιημένη 
θυγατρική Μερίδιο 

Αξία 
κτήσεως 
(Ποσά σε 
χιλ. €) 

Χώρα 
εγκατάστασης 

Κύρια 
δραστηριότητα 

Μέθοδος 
ενοποίησης 

ΟΠΑΠ (ΚΥΠΡΟΥ) LTD 100% 1.704 Κύπρος Αριθμολαχεία Ολική ενοποίηση 

ΟΠΑΠ GLORY LTD 100% 16.900 Κύπρος Εταιρεία 
Στοιχημάτων Ολική ενοποίηση 

ΟΠΑΠ 
INTERNATIONAL LTD 100% 5.173 Κύπρος Εταιρεία 

Συμμετοχών Ολική ενοποίηση 

ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. 100% 20.000 Ελλάδα 

Αθλητικά 
γεγονότα – 
Προβολή 

Ολική ενοποίηση 

Σύνολο  43.777    

 

Η ημερομηνία αναφοράς των οικονομικών καταστάσεων των θυγατρικών εταιρειών οι 

οποίες ενοποιήθηκαν, δεν διαφέρει από την ημερομηνία αναφοράς της μητρικής 

εταιρείας. 

Στις οικονομικές καταστάσεις της ΟΠΑΠ Α.Ε. οι επενδύσεις της εταιρείας σε θυγατρικές 

υπολογίζονται από το κόστος μείον κάθε απομείωση αξίας. 

Η αξία της εταιρείας Ο.Π.Α.Π. GLORY LTD έχει απομειωθεί κατά το ποσό των € 1.300 χιλ. 

στη χρήση 2005 και κατά το ποσό των € 5.950 χιλ. στη χρήση 2007.  

Στις 10 Ιουλίου 2008 η OΠΑΠ Α.Ε. απέκτησε έναντι τιμήματος € 900 χιλ. το υπόλοιπο 

ποσοστό 10% των μετοχών της θυγατρικής ΟΠΑΠ GLORY LTD που κατείχε η μη 
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εισηγμένη εταιρεία «Glory Worldwide Holdings Ltd», κατέχοντας πλέον το 100% της εν 

λόγω θυγατρικής. 

Δεν υπάρχουν σημαντικοί περιορισμοί στη δυνατότητα της ανωτέρω θυγατρικής για 

μεταφορά κεφαλαίων στη μητρική εταιρεία με τη μορφή ταμειακών μερισμάτων, 

επιστροφής δανείων ή προκαταβολών. Η ανάλυση των επενδύσεων σε θυγατρικές έχει ως 

εξής: 

Αξία (Ποσά σε χιλ. ευρώ) 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006 

Υπόλοιπο έναρξης 35.627 41.577 41.577 
Εξαγορές 900 - - 
Ζημίες απομείωσης - (5.950) - 

Αξία λήξης 36.527 35.627 41.577 

11.10. Επενδύσεις σε συγγενείς 

Η ημερομηνία αναφοράς των οικονομικών καταστάσεων της συγγενούς εταιρείας η οποία 

ενοποιήθηκε με την μέθοδο της καθαρής θέσης, δεν διαφέρει από την ημερομηνία 

αναφοράς της μητρικής εταιρείας. 

Οι επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος ενώ για 

σκοπούς ενοποίησης χρησιμοποιείται η μέθοδος της καθαρής θέσης. Η υπεραξία 

περιλαμβάνεται στη λογιστική αξία (κόστος) της επένδυσης και ελέγχεται για απομείωση 

σαν μέρος της επένδυσης. 

Δεν υπάρχουν σημαντικοί περιορισμοί στη δυνατότητα της συγγενούς Glory Technology 

Ltd για μεταφορά κεφαλαίων στη μητρική εταιρεία με τη μορφή ταμειακών μερισμάτων, 

επιστροφής δανείων ή προκαταβολών. Η ανάλυση των επενδύσεων σε συγγενείς έχει ως 

εξής: 

1. Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις: 

Στην τρέχουσα χρήση αναγνωρίστηκε μερίδιο στις ζημιές της συγγενούς Glory 

Technology Ltd ποσού € 138 χιλ.  

Αξία (Ποσά σε χιλ. ευρώ) 
Κόστος κτήσης συμμετοχής 10.000 
Απόσβεση και απομείωση υπεραξίας (8.806) 
Αξία λήξης 31.12.2006 1.194 
Μερίδιο στα κέρδη / (ζημίες) 414 
Αξία λήξης 31.12.2007 1.608 
Μερίδιο στα κέρδη / (ζημίες) (138) 
Αξία λήξης 31.12.2008 1.470 
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2. Στις οικονομικές καταστάσεις της ΟΠΑΠ Α.Ε.: 

Αξία (Ποσά σε χιλ. ευρώ) 31.12.2008 31.12.2007 

Υπόλοιπο έναρξης - 1.200 
Εξαγορές - - 
Ζημίες απομείωσης - - 
Αξία λήξης - 1.200 

 

11.11. Λοιπά στοιχεία μη κυκλοφορούντος ενεργητικού 

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2007
  (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 

Εγγυητικές καταβολές 1.178 1.148 1.169 1.132 
Προκαταβολές παροχών αποχώρησης 10.974 10.844 10.974 10.844 
Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση 1.235 1.512 1.235 1.512 
Στεγαστικά δάνεια στο προσωπικό  1.926 2.188 1.926 2.188 

Σύνολο μη κυκλοφορούντων στοιχείων 
ενεργητικού  15.313 15.692 15.304 15.676

 

Το βραχυπρόθεσμο ποσό των κονδυλίων των «Λοιπών μη κυκλοφορούντων στοιχείων 

ενεργητικού» περιλαμβάνεται στα λοιπά κυκλοφοριακά στοιχεία και στα έξοδα επομένων 

χρήσεων . 

11.12. Αναβαλλόμενοι φόροι ενεργητικού 

Φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις επόμενων χρήσεων συμψηφίζονται όταν 

υπάρχει το νόμιμο δικαίωμα συμψηφισμού τρεχουσών φορολογικών απαιτήσεων με 

τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις και αυτές οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις αφορούν 

τις ίδιες φορολογικές αρχές. Ο υπολογισμός των φορολογικών απαιτήσεων και 

υποχρεώσεων είναι σύμφωνος με το Ν. 3697/25.9.2008, άρθρο 19, παρ. 1, βάσει του 

οποίου διενεργείται σταδιακή μείωση των φορολογικών συντελεστών κατά μία μονάδα 

ανά έτος από το 2010 μέχρι το 2014.  

Η κίνηση των φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων επόμενων χρήσεων είναι ως 

εξής: 
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ΟΜΙΛΟΣ 

  

Αναβαλ. φόροι 
(κατάσταση 

αποτελεσμάτων) 

Αναβαλλόμενες 
φορολογικές 
απαιτήσεις 

  (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 
Αναβαλλόμενοι φόροι την 31η Δεκεμβρίου 2007  11.915
Διαφορές παγίων επομένων χρήσεων 8.740 8.740 
Κόστος χρηματοδοτικών μισθώσεων (2.094) (2.094) 
Κόστος παροχών αποχώρησης προσωπικού επομένων χρήσεων 246 246 
Κόστος προβλέψεων ενδεχόμενων υποχρεώσεων 796 796 
Λοιπές προσωρινά μη αναγνωριζόμενες δαπάνες  3.123 3.123 

Λοιποί ενδεχόμενοι αναβαλλόμενοι φόροι (647) (647) 
  10.164 10.164
Αναβαλλόμενοι φόροι την 31η Δεκεμβρίου 2008  22.079

 
 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  

Αναβαλ. φόροι 
(κατάσταση 

αποτελεσμάτων) 

Αναβαλλόμενες 
φορολογικές 
απαιτήσεις 

  (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 
Αναβαλλόμενοι φόροι την 31η Δεκεμβρίου 2007  25.420
Διαφορές παγίων επομένων χρήσεων 8.751 8.751 
Κόστος χρηματοδοτικών μισθώσεων (2.094) (2.094) 
Κόστος παροχών αποχώρησης προσωπικού επομένων χρήσεων 246 246 
Κόστος προβλέψεων ενδεχόμενων υποχρεώσεων 796 796 
Λοιπές προσωρινά μη αναγνωριζόμενες δαπάνες  3.428 3.428 
Λοιποί ενδεχόμενοι αναβαλλόμενοι φόροι (647) (647) 
 10.480 10.480
Αναβαλλόμενοι φόροι την 31η Δεκεμβρίου 2008  35.900

 

Ο συντελεστής που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό των φόρων επόμενων χρήσεων 

είναι ο συντελεστής που αναμένεται να ισχύσει κατά το συμψηφισμό των διαφορών στις 

επόμενες χρήσεις. 

Το κόστος παροχών αποχώρησης στο προσωπικό αφαιρείται για τον καθορισμό του 

λογιστικού κέρδους. Ωστόσο, για τον προσδιορισμό των φορολογητέων κερδών, το 

κόστος αυτό αφαιρείται, όταν καταβάλλονται οι παροχές από την εταιρεία. Η διαφορά 

αυτή έχει ως αποτέλεσμα την καταχώρηση φορολογικών απαιτήσεων επόμενων χρήσεων, 

καθώς προκύπτει οικονομικό όφελος για την εταιρεία από την αφαίρεση των παροχών 

από τα φορολογητέα κέρδη. 

Οι αναβαλλόμενοι φόροι από κόστος ενδεχόμενων υποχρεώσεων προκύπτουν κυρίως από 

προβλέψεις που αφορούν σε αγωγές κατά της ΟΠΑΠ Α.Ε. και οι αναβαλλόμενοι φόροι 

από μη αναγνωριζόμενες δαπάνες προκύπτουν από προβλέψεις χορηγιών, δωρεών – 
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οικονομικών ενισχύσεων πληρωτέων στο έτος 2009 καθώς και προβλέψεις κερδών 

νικητών (του παιχνιδιού ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ), αμοιβών και παροχών τρίτων.  

Τέλος αναβαλλόμενοι φόροι προκύπτουν από ασώματα και ενσώματα πάγια καθώς και 

χρηματοδοτικές μισθώσεις (κυρίως βάσει του Ιδιωτικού Συμφωνητικού της 31.7.2007). 

11.13. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

Η ανάλυση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων έχει ως εξής: 

  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  31.12.2008 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2007 

 (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 

Προμηθευτές (υπηρεσιών, αγαθών & παγίων) 37.185 36.822 36.224 44.996 

Κέρδη σε νικητές & αδιάθετα κέρδη 103.873 70.399 101.713 70.008 

Άλλες υποχρεώσεις (αμοιβές – αποδόσεις) 6.070 18.528 4.094 15.366 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 147.128 125.749 142.031 130.370

11.14. Χρηματοδοτικές μισθώσεις 

Σύμφωνα με το τριετές Ιδιωτικό Συμφωνητικό μεταξύ της ΟΠΑΠ Α.Ε. και της 

κοινοπραξίας ΙΝΤΡΑΛΟΤ της 31.7.2007, η υλικοτεχνική υποδομή (μηχανολογικός 

εξοπλισμός), η άδεια χρήσης του Πηγαίου Κώδικα του λογισμικού των παιχνιδιών του 

κεντρικού συστήματος και των τερματικών μηχανών πρακτόρων, η άδεια χρήσης του 

λογισμικού εφαρμογών για την παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας και η άδεια 

χρήσης του λογισμικού παιχνιδιών των τερματικών μηχανών μέχρι 31.12.2016, 

αναγνωρίστηκαν από τον Όμιλο στις οικονομικές καταστάσεις της 31.12.2007. 

Η Διοίκηση της ΟΠΑΠ Α.Ε. ανέθεσε σε ανεξάρτητο αναγνωρισμένο οίκο την αποτίμηση 

του τριετούς ιδιωτικού συμφωνητικού της 31.7.2007 για τον προσδιορισμό της εύλογης 

αξίας των περιουσιακών στοιχείων που περιλαμβάνονται σ΄αυτό. Στις υποχρεώσεις από 

χρηματοδοτικές μισθώσεις έχει αναγνωριστεί η παρούσα αξία της ελάχιστης καταβολής 

μισθωμάτων. Το επιτόκιο προεξόφλησης των μισθωμάτων διαμορφώθηκε στο 5,85%. 

Ο λογιστικός χειρισμός που διενεργήθηκε για την απεικόνιση της χρηματοδοτικής 

μίσθωσης στις παρούσες οικονομικές καταστάσεις είναι σύμφωνος με τις απαιτήσεις του 

ΔΛΠ 17 – Μισθώσεις. Επομένως, ο μηχανολογικός εξοπλισμός και οι άδειες χρήσης των 

λογισμικών που περιλαμβάνονται στο Ιδιωτικό Συμφωνητικό της 31.7.2007 

αναγνωρίστηκαν στον πάγιο εξοπλισμό της εταιρείας και του Ομίλου (ασώματα και 

ενσώματα  στις σημ. 11.5 και 11.6).  

Η μελλοντική ελάχιστη καταβολή μισθωμάτων έχει ως εξής: 
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ΟΜΙΛΟΣ 
Μελλοντική ελάχιστη καταβολή μισθωμάτων 
την 31η Δεκεμβρίου 2008 (Ποσά σε χιλ. € ) 

 < 1 χρόνο 1<5 χρόνια >5 χρόνια Σύνολο 
Πληρωμές μισθωμάτων  56.495 32.963 - 89.458
Έκπτωση (μελλοντικές χρηματοοικονομικές χρεώσεις 
χρηματοδοτικών μισθώσεων) (3.021) (544) - (3.565)
Καθαρή παρούσα αξία 53.474 32.419 - 85.893

 

Μελλοντική ελάχιστη καταβολή μισθωμάτων 
την 31η Δεκεμβρίου 2007 (Ποσά σε χιλ. €) 

 < 1 χρόνο 1<5 χρόνια >5 χρόνια Σύνολο 
Πληρωμές μισθωμάτων  66.965 87.967 - 154.932
Έκπτωση (μελλοντικές χρηματοοικονομικές χρεώσεις 
χρηματοδοτικών μισθώσεων) (5.571) (3.538) - (9.109)
Καθαρή παρούσα αξία 61.394 84.429 - 145.823

 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Μελλοντική ελάχιστη καταβολή μισθωμάτων 
την 31η Δεκεμβρίου 2008 (Ποσά σε χιλ. €) 

 < 1 χρόνο 1<5 χρόνια >5 χρόνια Σύνολο 
Πληρωμές μισθωμάτων  56.495 32.963 - 89.458
Έκπτωση (μελλοντικές χρηματοοικονομικές χρεώσεις 
χρηματοδοτικών μισθώσεων) (3.021) (544) - (3.565)
Καθαρή παρούσα αξία 53.474 32.419 - 85.893

 

Μελλοντική ελάχιστη καταβολή μισθωμάτων 
την 31η Δεκεμβρίου 2007 (Ποσά σε χιλ. €) 

 < 1 χρόνο 1<5 χρόνια >5 χρόνια Σύνολο 
Πληρωμές μισθωμάτων  66.965 87.967 - 154.932
Έκπτωση (μελλοντικές χρηματοοικονομικές χρεώσεις 
χρηματοδοτικών μισθώσεων) (5.571) (3.538) - (9.109)
Καθαρή παρούσα αξία 61.394 84.429 - 145.823

11.15. Φόροι 

Η ανάλυση των φόρων έχει ως εξής: 

  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  31.12.2008 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2007 

 (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 

Υποχρεώσεις φόρου εισοδήματος 338.246 223.713 338.160 222.701 

Λοιποί φόροι 40.719 13.632 39.944 11.892 

Σύνολο φόρων 378.965 237.345 378.104 234.593
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11.16. Δεδουλευμένες και λοιπές υποχρεώσεις 

Η ανάλυση των δεδουλευμένων και λοιπών υποχρεώσεων έχει ως εξής: 

  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  31.12.2008 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2007 

 (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 

Δεδουλευμένες και λοιπές υποχρεώσεις 49.530 52.444 46.161 48.159 

Σύνολο δεδουλευμένων υποχρεώσεων 49.530 52.444 46.161 48.159
 

Στις εν λόγω υποχρεώσεις περιλαμβάνεται ποσό € 39.316 χιλ. που αναφέρεται σε 

δεδουλευμένες δαπάνες κερδών νικητών, αμοιβών και παροχών τρίτων, χορηγιών, 

οικονομικών ενισχύσεων και δωρεών (σύμφωνα με αποφάσεις του Δ.Σ. κατά το έτος 

2008) πληρωτέες στο 2009, καθώς και λοιπές υποχρεώσεις. 

11.17. Προγράμματα παροχών προσωπικού 

Η εταιρεία προσφέρει δύο συγκεκριμένα συνταξιοδοτικά προγράμματα. Οι θυγατρικές της 

εταιρείας δεν παρέχουν ανάλογα συνταξιοδοτικά προγράμματα. Η ανάλυση του κάθε 

προγράμματος είναι η εξής: 

Αποζημίωση συνταξιοδότησης 

Με τον τερματισμό της εργασίας του προσωπικού καταβάλλεται ένα εφάπαξ ποσό που 

είναι ίσο για κάθε χρόνο υπηρεσίας με το 1/14 της συνολικής αμοιβής του εργαζομένου 

κατά το τελευταίο έτος που εργάστηκε, πλέον αναλογίας υπερωριών και επιδόματος 

πληρωτέου βασιζόμενο στα χρόνια υπηρεσίας. Οι υποχρεώσεις για αυτά τα προγράμματα 

παροχών δε χρηματοδοτούνται εκτός αν η εταιρεία προκαταβάλλει παροχές αποχώρησης 

σε εργαζόμενο σύμφωνα με τις Λογιστικές Αρχές. Η εταιρεία περιοδικά προσλαμβάνει 

εξωτερικούς συμβούλους με σκοπό να καθορίσουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από 

το πρόγραμμα.  

Για υπηρεσίες μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2008 και 2007 η παρούσα αξία των επιδομάτων 

αποχώρησης με βάση τα υποχρεωτικά επιδόματα σύμφωνα με τους όρους του σχεδίου 

και τα προβλεπόμενα επίπεδα μισθών είναι € 21.545 χιλ. και € 20.080 χιλ. αντίστοιχα. 

Το ποσό των € 4.530 χιλ. είναι το τρέχον κόστος της περιόδου επιμερισμένο αναλογικά 

σε κόστος πωλήσεων, έξοδα διοίκησης και διάθεσης ενώ το κόστος για το 2007 ήταν € 

5.904 χιλ.  

Προνόμια βάσει συνταξιοδοτικού συμβολαίου 

Το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα της εταιρείας που τροποποιήθηκε το Φεβρουάριο του 

2003, με ισχύ από την 1η  Ιανουαρίου 2003, αύξησε τα προνόμια των εργαζομένων. 

Πραγματοποιήθηκε μελέτη από αναλογιστή για τον υπολογισμό των προνομίων. 
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Επιπρόσθετα η εταιρεία αποφάσισε να αναγνωρίσει αυτό το πρόγραμμα ως καθορισμένης 

εισφοράς και όχι ως καθορισμένης παροχής, όπως είχε γίνει στο παρελθόν εξαιτίας του 

περιορισμένου ποσού της υποχρέωσης. 

Η εμφάνιση των προγραμμάτων στον Ισολογισμό (Μητρικής και Ομίλου) την 31η 

Δεκεμβρίου 2008 είναι η εξής: 

 Πρόγραμμα 
αποχώρησης 

Συνταξιοδοτικό 
πρόγραμμα Σύνολο 

(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 
31η Δεκεμβρίου 2006 17.928 1.676 19.604
Πληρωμές (3.752) (831) (4.583)
Κόστος υπηρεσίας 1.990 625 2.615 
Κόστος κεφαλαίου  1.380 164 1.544 
Απόσβεση μη αναγνωρισμένων αναλογιστικών 
ζημιών/κερδών 791 (25) 766 

Τερματικές παροχές 1.743 - 1.743 
Αναμενόμενη απόδοση στοιχείων ενεργητικού - (123) (123) 
Συνολικό κόστος στην Κ.Α.Χ. 5.904 641 6.545
31η Δεκεμβρίου 2007 20.080 1.486 21.566
Πληρωμές (3.065) (831) (3.896)
Κόστος υπηρεσίας 1.715 461 2.176 
Κόστος κεφαλαίου  1.425 160 1.585 
Απόσβεση μη αναγνωρισμένων αναλογιστικών 
ζημιών/κερδών 531 (59) 472 
Τερματικές παροχές 859 - 859 
Αναμενόμενη απόδοση στοιχείων ενεργητικού - (125) (125) 
Συνολικό κόστος στην Κ.Α.Χ. 4.530 437 4.967
31η Δεκεμβρίου 2008 21.545 1.092 22.637

 
Οι βασικές αναλογιστικές υποθέσεις που έγιναν στις 31 Δεκεμβρίου 2008 και 2007 είναι: 

 

 2008 2007 
Επιτόκιο προεξόφλησης 5,40% 4,80% 
Αναμενόμενο ποσοστό αυξήσεων στους μισθούς 5,00% 5,00% 
Μέσος χρόνος παραμονής στην υπηρεσία  14,75 14,17 
Πληθωρισμός  2,50% 2,50% 
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11.18. Προβλέψεις 

Οι προβλέψεις της εταιρείας και του Ομίλου αναλύονται ως εξής: 

 

Προβλέψεις 

Ημερομηνία ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 
Υπόλοιπο την 31.12.2006 301 301
Επιπλέον προβλέψεις 8.000 8.000 
Χρησιμοποιήθηκαν μέσα στη χρήση (142) (142) 
Υπόλοιπο την 31.12.2007 8.159 8.159
Επιπλέον προβλέψεις 18.500 18.500 
Πρόβλεψη φορολογικών διαφορών 2008 9.050 9.000 
Χρησιμοποιήθηκαν μέσα στη χρήση (1.116) (1.116) 
Αναστροφή προβλέψεων 2007 (2.800) (2.800) 
Υπόλοιπο την 31.12.2008 31.793 31.743

 

Το ποσό των € 31.793 χιλ. αφορά πρόβλεψη, με βάση την επιστολή του νομικού 

συμβούλου της εταιρείας, για κάλυψη αποζημιώσεων από αγωγές (διαφόρων τρίτων, 

πρακτόρων, και προσωπικού της εταιρείας) κατά της ΟΠΑΠ Α.Ε. καθώς και πρόβλεψη 

φορολογικών διαφορών χρήσης 2008. 

11.19. Άλλες μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  

Η ανάλυση των άλλων μη βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων έχει ως εξής: 

  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  31.12.2008 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2007 

 (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 

Εγγυητικές καταθέσεις από πράκτορες 3.779 3.676 3.599 3.551 

Τόκοι, πρόστιμα πρακτόρων-εγγυήσεις μετρητοίς 3.243 3.080 3.243 3.080 

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 7.022 6.756 6.842 6.631

 
Οι καταθέσεις εγγυήσεων από τους πράκτορες αντιπροσωπεύουν ποσά που κατατίθενται 

για να εξασφαλίσουν συνολικά τις υποχρεώσεις των πρακτόρων.  

Οι καταθέσεις των εγγυήσεων επιστρέφονται στους πράκτορες μόνο όταν αυτοί παύουν 

να ενεργούν ως πράκτορες.  

11.20. Μετοχικό κεφάλαιο 

Όταν η εταιρεία συστάθηκε σε ανώνυμη εταιρεία το 1999, το καταστατικό της προέβλεπε 

την αποτίμηση των παγίων στοιχείων της από επιτροπή αποτίμησης εντός ενός έτους. 

Σύμφωνα με αυτήν την προϋπόθεση, η επιτροπή αποτίμησε τα πάγια της εταιρείας στα € 



ΟΠΑΠ Α.Ε. – Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσης 2008 

Ο.Π.Α.Π Α.Ε. – Κηφισού 62, 121 32 Περιστέρι, Ελλάδα, Τηλ.: +30 (210) 5798800 
90 

33.778 χιλ. Από το ποσό αυτό τα € 29.347 χιλ. κεφαλαιοποιήθηκαν μέσω της έκδοσης 

ενός εκατομμυρίου μετοχών. Το υπόλοιπο καταχωρήθηκε στις διαφορές αναπροσαρμογής 

στα ίδια κεφάλαια των μετόχων.  

Στις 15 Δεκεμβρίου 2000 οι κοινές μετοχές της εταιρείας διαιρέθηκαν για να αυξηθεί ο 

αριθμός των μετοχών που κυκλοφορούσαν σε 100.000.000. Στη συνέχεια, το μετοχικό 

κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των € 64.270 χιλ. και ανήλθε σε € 93.617 

χιλ. με έκδοση 219.000.000 νέων μετοχών. Η αύξηση των € 64.270 χιλ. προήλθε από (α) 

αδιανέμητα κέρδη, (β) ένα ποσό από το λογαριασμό διαφορών αναπροσαρμογής αξίας και 

(γ) τμήμα του δικαιώματος εκμετάλλευσης (€ 29.347 χιλ.).  

Το 2001, η ονομαστική αξία των μετοχών της εταιρείας αυξήθηκε από € 0,29 σε € 0,30 

με κεφαλαιοποίηση ειδικών αποθεματικών.  

Όλες οι μετοχές που έχουν εκδοθεί από την εταιρεία είναι κοινές μετοχές. 

Ο συνολικός εγκεκριμένος αριθμός κοινών μετοχών ήταν 319.000.000 στις 31 Δεκεμβρίου 

2008 με ονομαστική αξία € 0,30 ανά μετοχή (€ 0,30 το 2007). Όλες οι εκδοθείσες 

μετοχές είναι πλήρως εξοφλημένες.  

Δεν υπήρχαν μεταβολές στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά τη χρήση που έληξε 

την 31η Δεκεμβρίου 2008. 

11.21. Αποθεματικά 

Η ανάλυση των αποθεματικών έχει ως εξής: 

 

ΟΜΙΛΟΣ Λοιπά 
αποθεματικά

Τακτικό 
αποθεματικό 

Αφορολόγητα 
αποθεματικά Σύνολο 

  (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 
Στις 31.12.2007 3.455 31.900 8.345 43.700
Μεταβολές στη χρήση - - - -
Στις 31.12.2008 3.455 31.900 8.345 43.700

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λοιπά 
αποθεματικά

Τακτικό 
αποθεματικό 

Αφορολόγητα 
αποθεματικά Σύνολο 

  (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 
Στις 31.12.2007 2.815 31.900 8.345 43.060
Μεταβολές στη χρήση - - - -
Στις 31.12.2008 2.815 31.900 8.345 43.060

 
Το είδος και ο σκοπός κάθε λογαριασμού αποθεματικού στα ίδια κεφάλαια των μετόχων 

είναι ως εξής: 

Άλλα αποθεματικά αντιπροσωπεύουν τα ποσά που αφαιρούνται από τα κέρδη 

προηγούμενων ετών. Μετά τη φορολόγηση είναι διαθέσιμα για διανομή στους μετόχους.  
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Το τακτικό αποθεματικό είναι ποσό ίσο με το 5% τουλάχιστον των ετήσιων καθαρών 

κερδών που προστίθενται κάθε χρόνο. Η υποχρέωση σχηματισμού παύει όταν ανέλθει 

κατ’ ελάχιστο στο 1/3 του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Το ποσό αυτό δεν είναι 

διαθέσιμο για διανομή. Μετά τη διανομή της χρήσης του 2003 το αποθεματικό έχει 

φτάσει το υποχρεωτικό όριο και επιπλέον κράτηση δεν είναι πλέον υποχρεωτική.  

Τα αφορολόγητα αποθεματικά προέρχονται από αφορολόγητα κέρδη. Οποιοδήποτε 

τμήμα αυτού του αποθεματικού που διανέμεται στους μετόχους υπόκειται σε φορολογία 

εισοδήματος. Η εταιρεία δεν έχει πρόθεση να διανέμει αυτά τα αποθεματικά.  

11.22. Προτεινόμενα μερίσματα 

Η Διοίκηση σκοπεύει να προτείνει στην ετήσια γενική συνέλευση του 2009 τη διανομή 

μερίσματος ίσου με 2,20 € / μετοχή για το 2008 (συνολικού ποσού € 701.800.000) (προ 

παρακράτησης φόρου 10%, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 18 του Ν. 

3697/2008), έναντι 1,74 € / μετοχή για το 2007.  

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, με βάση τα αποτελέσματα του εννεάμηνου 2008, το 

Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΠΑΠ Α.Ε. με την υπ' αριθμ. 29/24.11.2008 συνεδρίασή του, 

ενέκρινε τη διανομή προμερίσματος € 0,80 ανά μετοχή, προ παρακράτησης φόρου, 

(συνολικού ποσού € 255.200.000), στους κατόχους μετοχών της εταιρείας κατά τη λήξη 

της συνεδρίασης του Χ.Α. της Δευτέρας 15.12.2008 με ημερομηνία αποκοπής την 

16.12.2008 και ημερομηνία πληρωμής την 24.12.2008. Το προμέρισμα χρήσης 2008 

υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 10%, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 18 

του Ν. 3697/2008. 

11.23. Συναλλαγματικές διαφορές 

Οι συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής που προέκυψαν κατά τη χρήση μαζί με τις 

συναλλαγματικές διαφορές από υπόλοιπα ξένων νομισμάτων την ημερομηνία σύνταξης 

του Ισολογισμού είναι ως εξής: 

 

  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου, 2008 2007 2008 2007

 (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 

Διαφορές μετατροπής αναγνωριζόμενες απευθείας 
στην καθαρή θέση (23) (8) - - 
Χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές (107) (1.547) (107) (1.547) 
Πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές 160 2.480 160 145 
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11.24. Κόστος πωλήσεων 

Η ανάλυση του κόστους πωλήσεων κατανεμημένη ανάλογα με τo είδος του εξόδου είναι 

ως εξής: 

 

  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου  2008 2007 2008 2007 
  (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 

Κέρδη στους νικητές  3.667.940 3.469.147 3.542.007 3.381.752 

Προμήθειες πρακτόρων αριθμολαχείων 460.685 424.754 441.745 410.673 

Προμήθειες παιχνιδιών πρόγνωσης  1.908 9.863 - 9.341 

Κόστος απόσβεσης ενσώματων παγίων 10.085 4.813 9.943 4.658 

Κόστος απόσβεσης ασώματων παγίων 83.650 40.772 83.631 40.737 

Έξοδα επισκευών και συντήρησης   39.082 15.402 38.635 14.665 

Παροχές τρίτων 29.398 17.500 29.349 16.943 

Αποδόσεις σε ΣΟΥΠΕΡΛΙΓΚ, Ε.Ε.Π. (Β΄& Γ΄) & Ε.Π.Ο. 4.183 4.503 4.183 4.503 

Κόστος μισθοδοσίας  20.186 17.730 20.184 17.682 

Άλλα έξοδα 41.438 32.933 27.685 22.671 

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 3.000 3.500 3.000 3.500 

Κόστος παροχών αποχώρησης 2.175 2.941 2.175 2.941 
Συνολικό κόστος πωλήσεων 4.363.730 4.043.858 4.202.537 3.930.066

 

Τα κέρδη σε νικητές, ως το κατ’ εξοχήν κονδύλι του κόστους πωλήσεων, απεικονίζουν τα 

κέρδη των νικητών των παιχνιδιών της εταιρείας σύμφωνα με τον κανονισμό κάθε 

παιχνιδιού. Το ποσοστό των κερδών επί των πωλήσεων στις 31.12.2008 διαμορφώθηκε: 

α) για το Στοίχημα σε ποσοστό 66,55% (2007: 71,21%) και β) για το ΚΙΝΟ σε ποσοστό 

69,32% (2007: 70,05%).  

Οι προμήθειες των πρακτόρων αριθμολαχείων είναι προμήθειες επί των πωλήσεων των 

πρακτόρων της εταιρείας και υπολογίζονται στο 8% επί των εσόδων του Στοιχήματος, 

του KΙΝΟ και του Super 3, και στο 12% επί των εσόδων των άλλων παιχνιδιών. Το 

αντίστοιχο ποσοστό στην Κύπρο για το Στοίχημα είναι 10%. 

Οι προμήθειες για τα παιχνίδια πρόγνωσης αθλητικών γεγονότων καταβάλλονται σε αυτόν 

που λειτουργεί το Στοίχημα για τις υπηρεσίες που παρέχει σχετικά με τη λειτουργία του. 

Επειδή το Ιδιωτικό Συμφωνητικό της 25.6.2005 με την ανάδοχο εταιρεία έληξε στις 

29.1.2007 για το εν λόγω παιχνίδι, το ποσό της προμήθειας αφορούσε στην περίοδο 

1.1.2007 – 29.1.2007.  

Στο κονδύλι αποσβέσεις ασώματων ακινητοποιήσεων περιλαμβάνεται ποσό € 57.092 χιλ. 

που αφορά σε αναλογία αποσβέσεων στη χρήση 2008 της ληφθείσας τεχνογνωσίας, 

βάσει του εξάμηνου Ιδιωτικού Συμφωνητικού της 23.11.2006. 
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Οι διανομές στην ΣΟΥΠΕΡΛΙΓΚ, Ε.Ε.Π. (Β΄& Γ΄) και Ε.Π.Ο. αφορούν παιχνίδια του 

ΠΡΟΠΟ και ΠΡΟΠΟ-ΓΚΟΛ.  

11.25. Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης  

Η ανάλυση των άλλων λειτουργικών εσόδων κατά τη χρήση είναι η εξής: 

  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου  2008 2007 2008 2007
  (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 
Αμοιβές διοικητικής υποστήριξης - - 15.994 12.807 
Έσοδα από ενοίκια 542 504 533 504 
Λοιπά έσοδα 4.587 3.108 4.680 777 
Σύνολο 5.129 3.612 21.207 14.088

11.26. Δαπάνες διοίκησης /διάθεσης 

Οι δαπάνες διοίκησης και διάθεσης του Ομίλου και της εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

 Δαπάνες διοίκησης ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2008 2007 2008 2007

  (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 

Αμοιβές & έξοδα προσωπικού 26.717 26.880 24.476 24.540 

Αμοιβές & έξοδα τρίτων 5.783 7.099 4.061 4.872 

Παροχές τρίτων 3.710 3.760 3.138 3.057 

Φόροι-τέλη 308 150 256 124 

Διάφορα έξοδα  2.024 4.298 1.772 3.946 

Αποσβέσεις  2.711 2.081 2.559 1.892 

Κόστος παροχών αποχώρησης 2.518 3.183 2.518 3.183 

Σύνολο δαπανών διοίκησης 43.771 47.451 38.780 41.614
 

 

 Δαπάνες διάθεσης ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου  2008 2007 2008 2007

  (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 

Κονδύλια διαφήμισης 38.483 53.583 36.746 51.090 

Δωρεές – οικονομικές ενισχύσεις 25.996 81.052 24.396 79.674 

Έξοδα εκθέσεων – επιδείξεων 308 309 296 309 

Κονδύλια χορηγιών 63.723 50.388 63.723 50.388 

Σύνολο 128.510 185.332 125.161 181.461

Δαπάνες μισθοδοσίας 3.730 2.926 3.730 2.926 

Αμοιβές τρίτων 1.864 4.904 1.864 29.854 

Μη εκπιπτόμενος Φ.Π.Α. - 4.348 - - 

Αποσβέσεις  409 263 404 259 

Κόστος παροχών αποχώρησης 274 421 274 421 

Λοιπές δαπάνες διάθεσης  2.048 2.640 1.958 2.617 

Σύνολο 8.325 15.502 8.230 36.077
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Σύνολο δαπανών διάθεσης 136.835 200.834 133.391 217.538

 
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 7/25.2.2008 απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας, εγκρίθηκε η 

διακοπή απόδοσης του ποσοστού 1% επί των πωλήσεων του παιχνιδιού ΚΙΝΟ, του 5% 

επί του εν λόγω ποσοστού, καθώς και των σχετικών εξόδων διαχείρισης στη θυγατρική 

εταιρεία ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. από 1.1.2008. Συνεπώς, στο κόστος διάθεσης 

της ΟΠΑΠ Α.Ε. στη χρήση 2007 περιλαμβάνεται ποσό € 27.233 χιλ. που αποδίδει η 

μητρική εταιρεία στη θυγατρική της ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. και αφορά στις 

παραπάνω αποδόσεις. Ο ΦΠΑ € 4.348 χιλ. που περιλαμβάνεται στο παραπάνω ποσό 

αποτελεί κόστος διάθεσης για τον Όμιλο. Το προ ΦΠΑ ποσό € 22.885 χιλ. είναι η 

διεταιρική συναλλαγή μεταξύ των δύο εταιρειών. 

Επίσης στο κόστος των δωρεών της χρήσης 2007 (Ομίλου και εταιρείας) περιλαμβάνεται 

ποσό € 50.000 χιλ., ως συμβολή της εταιρείας στην αντιμετώπιση των προβλημάτων και 

των συνεπειών που προκλήθηκαν από τις πυρκαγιές του Αυγούστου 2007.  

11.27. Άλλα λειτουργικά έξοδα 

Η ανάλυση των άλλων λειτουργικών εξόδων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη χρήση 

είναι η εξής: 

 

  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου  2008 2007 2008 2007

  (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 

Αναδρομικά προσωπικού προηγούμενων χρήσεων 183 233 183 233 

Λοιπά έξοδα & έξοδα προηγούμενων χρήσεων 1.694 2.546 1.676 2.545 

Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 18.500 8.000 18.500 8.000 

Σύνολο 20.377 10.779 20.359 10.778
 
Με βάση την επιστολή του νομικού συμβούλου της εταιρείας έχει διενεργηθεί πρόβλεψη (η 

οποία βάρυνε τα αποτελέσματα) ύψους € 18.500 χιλ. για το έτος 2008 και € 8.000 χιλ. για 

το 2007 που αφορά σε αγωγές τρίτων κατά της ΟΠΑΠ Α.Ε. (σημ. 11.34)  

11.28. Ζημιές από απομείωση περιουσιακών στοιχείων 

Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου 

Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2005, η εταιρεία αναγνώρισε 

απομείωση της υπεραξίας από την επένδυση στη συγγενή επιχείρηση GLORY 

TECHNOLOGY LTD συνολικού ποσού € 7.550 χιλ. Το ανακτήσιμο ποσό βασίζεται σε 

αποτίμηση που έγινε από ανεξάρτητο αναγνωρισμένο οίκο και αποτελεί την αξία χρήσης 
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της επιχείρησης (value in use). Η προεξόφληση των ταμειακών ροών υπολογίστηκε με 

μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου το οποίο ήταν 10,88%.  

Οι ζημιές της χρήσης 2005 αποτελούν το βασικό λόγο που οδήγησε στην αναγνώριση 

των ζημιών απομείωσης.  

Στις xρήσεις 2006 και 2007 δεν ανατέθηκε σε ανεξάρτητο εκτιμητή η αποτίμηση της 

GLORY TECHNOLOGY LTD, διότι με βάση τα αποτελέσματα των οικονομικών της 

καταστάσεων έτους 2006 και 2007 δεν προκύπτει περαιτέρω απομείωση. Σημειώνεται ότι 

η λογιστική αξία της υπεραξίας δεν αναγνωρίζεται ξεχωριστά στις ενοποιημένες 

οικονομικές καταστάσεις αλλά αποτελεί στοιχείο της λογιστικής αξίας της συγγενούς 

εταιρείας σύμφωνα με το ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις».  

Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2007, η εταιρεία αναγνώρισε 

απομείωση της υπεραξίας από την επένδυση στη θυγατρική εταιρεία ΟΠΑΠ GLORY LTD 

συνολικού ποσού € 4.780 χιλ. Το ανακτήσιμο ποσό βασίζεται σε αποτίμηση που έγινε από 

ανεξάρτητο αναγνωρισμένο οίκο και αποτελεί την αξία χρήσης της εταιρείας (value in 

use). Η προεξόφληση των ταμειακών ροών υπολογίστηκε με μέσο σταθμικό κόστος 

κεφαλαίου το οποίο ήταν 8,84%.  

Οι ζημιές της χρήσης 2007 αποτελούν το βασικό λόγο που οδήγησε στην αναγνώριση 

των ζημιών απομείωσης.  

Η συμφωνία του ποσού απομείωσης της χρήσεως 2007 έχει ως εξής: 

 Αξία περιουσιακών 
στοιχείων Υπεραξία Σύνολο 

 (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 

Κατανομή αξίας κτήσης ΟΠΑΠ Glory LTD  1.769 14.231 16.000
Αναλογία αξίας περιουσιακών στοιχείων (1.769) - (1.769) 
Αποσβέσεις υπεραξίας - (1.779) (1.779) 
Αξία βιβλίων 31.12.2006 - 12.452 12.452
Αξία εταιρείας ( 90%) - - 7.672 
Ζημιά απομείωσης     4.780

 
Στην χρήση 2008 η Διοίκηση της ΟΠΑΠ Α.Ε. ανέθεσε σε ανεξάρτητο εκτιμητή την 

αποτίμηση της θυγατρικής της στην Κύπρο ΟΠΑΠ Glory Ltd, σύμφωνα με την οποία δεν 

προέκυψε περαιτέρω απομείωση της υπεραξίας. 

Ο Όμιλος θα εξετάζει τις παραδοχές αποτίμησης του μοντέλου σε ετήσια βάση. 

Απομείωση της αξίας περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας 

Στην χρήση 2007 διενεργήθηκε μελέτη ελέγχου απομείωσης της θυγατρικής ΟΠΑΠ 

GLORY LTD και αναγνωρίστηκε απομείωση επί του κόστους κτήσης των επενδύσεων στη 

θυγατρική εταιρεία ποσού € 5.950 χιλ. Το ανακτήσιμο ποσό βασίστηκε σε αποτίμηση που 

έγινε από ανεξάρτητο αναγνωρισμένο οίκο και αποτελεί την αξία χρήσης των επενδύσεων 
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(value in use). Η προεξόφληση των ταμειακών ροών υπολογίστηκε με το μέσο σταθμικό 

κόστος κεφαλαίου το οποίο ανήλθε σε 8,84% , ενώ η ανάπτυξη μετά την πενταετία 

ανέρχεται σε 3%. 

Στην χρήση 2008 η Διοίκηση της ΟΠΑΠ Α.Ε. ανέθεσε σε ανεξάρτητο εκτιμητή την 

αποτίμηση της θυγατρικής της στην Κύπρο ΟΠΑΠ Glory Ltd, σύμφωνα με την οποία δεν 

προέκυψε περαιτέρω απομείωση της υπεραξίας. 

 

Για τη συγγενή Glory Technology Ltd δεν ανατέθηκε σε ανεξάρτητο εκτιμητή η 

αποτίμησή της, για τις χρήσεις 2007 και 2008 διότι δεν συνέτρεξαν λόγοι απομείωσης 

σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων». 

Η συμφωνία του ποσού απομείωσης έτους 2007 έχει ως εξής: 

 Αξία κτήσης 
OΠAΠ GLORY 

Αξία κτήσης 
GLORY TECHNOLOGY Σύνολο 

 (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 
Αξία βιβλίων 31.12.2005 16.000 10.000 26.000
Αξία εταιρείας 9.722 6.000 15.722 
Αναλογία επί της αξίας % 90% 20%  
Αξία αναλογίας 8.750 1.200 9.950 
Αξία απομείωσης 31.12.2005 1.300 8.800 10.100
Αξία απομείωσης 31.12.2007 5.950 - 5.950

Η Διοίκηση της εταιρείας εξετάζει τις παραδοχές αποτίμησης του μοντέλου σε ετήσια 

βάση. 

11.29. Καθαρά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα 

  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου, 2008 2007 2008 2007

 (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 
Έξοδα από τόκους χρηματοδοτικής μίσθωσης  (5.544) (3.094) (5.544) (3.094) 
Άλλα χρηματοοικονομικά έξοδα  (184) (73) (162) (54) 
Τόκοι προεξόφλησης απαίτησης (500) (600) (500) (600) 
Σύνολο εξόδων  (6.228) (3.767) (6.206) (3.748)
Εισόδημα από τόκους     
Τόκοι καταθέσεων 38.676 17.685 33.452 16.702 
Δάνεια προσωπικού 275 291 276 291 
Άλλα χρηματοοικονομικά έσοδα 1.371 338 1.253 338 
Σύνολο εσόδων  40.322 18.314 34.981 17.331
Καθαρά χρηματοοικονομικά έσοδα 34.094 14.547 28.775 13.583

 

Το μέσο επιτόκιο βραχυπρόθεσμων τραπεζικών καταθέσεων διαμορφώθηκε σε 5,82% για 

το 2008 και 4,08% για το έτος 2007. 
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Στα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου περιλαμβάνονται οι τόκοι που 

προκύπτουν από την χρηματοδοτική μίσθωση σύμφωνα με το Ιδιωτικό Συμφωνητικό της 

31.7.2007 καθώς και το χρηματοοικονομικό κόστος προεξόφλησης τμήματος των 

απαιτήσεων - ρυθμίσεων πρακτόρων. 

11.30. Φόρος εισοδήματος και αναβαλλόμενος φόρος 

  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου, 2008 2007 2008 2007

  (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 
Δαπάνη φόρου εισοδήματος 
Από εγχώριες δραστηριότητες (274.818) (214.815) (274.320) (214.186) 
Από ξένες δραστηριότητες (805) (379) - - 
Σύνολο φόρου εισοδήματος (275.623) (215.194) (274.320) (214.186)
Αναβαλλόμενοι φόροι 10.164 9.996 10.480 14.468 
Συνολική δαπάνη φόρων (265.459) (205.198) (263.840) (199.718)

 

Ο πληρωτέος φόρος εισοδήματος υπολογίστηκε με συντελεστή 25%. Ο φόρος επί των 

κερδών προ φόρων της εταιρείας διαφέρει από το θεωρητικό ποσό που θα προέκυπτε με 

βάση τον ισχύοντα για την εταιρεία φορολογικό συντελεστή.  

Η συμφωνία του φόρου εισοδήματος είναι ως εξής: 

  ΟΜΙΛΟΣ 
Για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου, 2008 2007

  (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 
Κέρδη προ φόρων 993.963 776.622
Κέρδη σύμφωνα με τον εγχώριο φορολογικό συντελεστή 25%  (248.491) (194.156) 
Επίδραση φόρου από έξοδα που δεν εκπίπτουν φορολογικά (9.623) (7.410) 
Επίδραση από μείωση φορολογικών συντελεστών (200) - 
Επίδραση φόρου εξαιτίας των διαφορετικών φορολογικών 
συντελεστών που ισχύουν για τα κέρδη των θυγατρικών 
εταιρειών σε άλλες χώρες  1.166 370 
Τρέχων φόρος εισοδήματος (257.148) (201.196)
Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων (8.311) (4.002) 
Δαπάνη φόρου εισοδήματος (265.459) (205.198)
 

  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου, 2008 2007

  (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 
Κέρδη προ φόρων 985.573 754.020
Κέρδη σύμφωνα με τον εγχώριο φορολογικό συντελεστή 25% (246.393) (188.505) 
Επίδραση φόρου από έξοδα που δεν εκπίπτουν φορολογικά (9.576) (7.858) 
Επίδραση από μείωση φορολογικών συντελεστών (200) - 
Επίδραση φόρου από έσοδα που έχουν φορολογηθεί 640 647 
Τρέχων φόρος εισοδήματος (255.529) (195.716)
Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων (8.311) (4.002) 
Δαπάνη φόρου εισοδήματος  (263.840) (199.718)
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11.31. Κέρδη ανά μετοχή 

Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή υπολογίστηκαν ως εξής: 

  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου, 2008 2007 2008 2007 

Καθαρό κέρδος που αναλογεί στους μετόχους της 
πλειοψηφίας (σε €) 728.487.704 571.437.031 721.733.349 554.301.276 
Μέσος σταθμισμένος αριθμός μετοχών 319.000.000 319.000.000 319.000.000 319.000.000 
Βασικά κέρδη ανά μετοχή (σε €) 2,2837 1,7913 2,2625 1,7376

 
Ο Όμιλος δεν έχει ενδεχόμενα μειωτικά των κερδών στοιχεία. 

11.32. Αμοιβές προσωπικού 

Οι αμοιβές προσωπικού της εταιρείας και του Ομίλου αναλύονται ως εξής : 

  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου, 2008 2007 2008 2007

 (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 

Αμοιβές προσωπικού  37.778 37.908 35.818 35.938 
Ασφαλιστικοί οργανισμοί  6.384 6.171 6.102 5.978 
Παροχές αποχώρησης 4.967 6.545 4.967 6.545 
Άλλα έξοδα μισθοδοσίας 6.471 3.457 6.470 3.232 
Σύνολο εξόδων προσωπικού 55.600 54.081 53.357 51.693

 

Ο μέσος αριθμός προσωπικού της εταιρείας και του Ομίλου αναλύεται ως εξής:  

  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου, 2008 2007 2008 2007
Προσωπικό πλήρους απασχόλησης  337 338 268 282 
Προσωπικό μερικής απασχόλησης 544 562 543 560 
Σύνολο  881 900 811 842

11.33. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

Ως συνδεδεμένες εταιρείες, πέραν των εταιρειών του Ομίλου, νοούνται οι επιχειρήσεις 

στις οποίες συμμετέχει με μεγάλο ποσοστό η μητρική εταιρεία, οι επιχειρήσεις που 

ανήκουν στους μεγάλους μετόχους, οι επιχειρήσεις τις οποίες ελέγχουν τα μέλη του Δ.Σ. 

και τα διευθυντικά στελέχη της εταιρείας καθώς και τα κοντινά μέλη της οικογένειας 

αυτών. 

Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της χρήσης 2008 και τα 

υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων του Ομίλου και της εταιρείας στη λήξη της 

εν λόγω χρήσης που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με συνδεδεμένα μέρη, όπως 

ορίζονται από το ΔΛΠ 24, καθώς και τα συγκριτικά τους μεγέθη, έχουν ως εξής: 
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Αξία (Ποσά σε χιλ. €) ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Έσοδα              
  2008  2007  2008   2007

Μητρική 0 0   0   0
Θυγατρικές 0 0   16.182   12.829 
Συγγενείς 0 0  0  0
Μέλη Δ.Σ. και Διευθυντικά Στελέχη 0  0   0   0
Κοινοπραξίες 0  0   0   0
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 0  0   0   0
Σύνολο 0  0  16.182   12.829

 
Αξία (Ποσά σε χιλ. €) ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Έξοδα              
  2008  2007  2008   2007
Μητρική 0   0  0   0
Θυγατρικές 0  0 82   23.640
Συγγενείς 1.908  641 0  0
Μέλη Δ.Σ. και Διευθυντικά Στελέχη 0   0  0   0
Κοινοπραξίες 0   0  0   0
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 0  0  0   0
Σύνολο 1.908 641  82   23.640

 

Αξία (Ποσά σε χιλ. €) ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Εισπρακτέα             
  31.12.2008  31.12.2007  31.12.2008   31.12.2007
Μητρική 0 0 0  0
Θυγατρικές 0 0 5.237  3.703 
Συγγενείς 0 0 0  0
Μέλη Δ.Σ. και Διευθυντικά Στελέχη 0 0 0  0
Κοινοπραξίες 0 0 0  0
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 0 0 0  0
Σύνολο 0  0  5.237   3.703

 

Αξία (Ποσά σε χιλ. €) ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Πληρωτέα              
  31.12.2008  31.12.2007  31.12.2008   31.12.2007
Μητρική 0  0 0  0
Θυγατρικές 0  0 1.367  9.234
Συγγενείς 0  201 0  0
Μέλη Δ.Σ. και Διευθυντικά Στελέχη 0  0 0  0
Κοινοπραξίες 0  0 0  0
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 0  0 0  0
Σύνολο 0  201  1.367   9.234

 

1. Η θυγατρική εταιρεία ΟΠΑΠ (ΚΥΠΡΟΥ) LTD βασιζόμενη στην τελευταία διακρατική 

συμφωνία που τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2003, καταβάλλει το 10% των εσόδων 
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της από τα παιχνίδια στην μητρική εταιρεία. Η αμοιβή αυτή ανήλθε στο ποσό των € 

15.994 χιλ. για την χρήση 2008 (χρήση 2007 € 12.807 χιλ.). Το ποσό που ήταν 

οφειλόμενο την ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου 2008 ήταν € 4.836 χιλ. (χρήση 2007 € 3.681 

χιλ.). 

2. Η θυγατρική ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. αποδίδει στην ΟΠΑΠ Α.Ε.: α) δαπάνες 

ποσού € 162 χιλ. που κατέβαλε η μητρική εταιρεία για τη διοργάνωση και διεξαγωγή του 

συνεδρίου και της έκθεσης της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Λοταριών (WLA), τον Οκτώβριο 

2008 στη Ρόδο και β) ποσό € 26 χιλ. (χρήση 2007 € 22 χιλ.) για κοινόχρηστα του έκτου 

ορόφου του κτηρίου (Πανεπιστημίου 25) στον οποίο στεγάζεται η θυγατρική. Το 

υπόλοιπο ποσό την 31η Δεκεμβρίου 2008 ήταν € 401 χιλ. (χρήση 2007 € 22  χιλ.). 

     3. Η μητρική στην χρήση 2008 αποδίδει στη θυγατρική της, ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Α.Ε. ποσό € 82 χιλ. για δαπάνες που κατέβαλε η θυγατρική εταιρεία στη διοργάνωση και 

διεξαγωγή του συνεδρίου και της έκθεσης της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Λοταριών (WLA). 

Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 7/25.2.2008 (θέμα 12ια) απόφαση του Δ.Σ. η μητρική 

εταιρεία από 1.1.2008 δεν αποδίδει πλέον στη θυγατρική της, ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε.: α) ποσοστό 1% επί των εισπράξεών της από το ΚΙΝΟ, β) ποσοστό 5% 

επί του ανωτέρω ποσού ως αμοιβή διαχείρισης και γ) αποζημίωση δαπανών της 

θυγατρικής. Στην χρήση 2007 απέδωσε ποσό € 22.885 χιλ.  

Το οφειλόμενο ποσό κατά την 31η Δεκεμβρίου 2008 ανήλθε σε € 1.367 χιλ. (χρήση 2007 

€ 8.482 χιλ.). 

4. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. απέδωσε κατά τη χρήση 2007 στη θυγατρική της ΟΠΑΠ 

INTERNATIONAL LTD ποσό € 755 χιλ. το οποίο αφορά σε αμοιβή για μελέτες και έρευνες 

στην Κυπριακή αγορά για τα παιχνίδια της ΟΠΑΠ Α.Ε. Το οφειλόμενο ποσό την 31η 

Δεκεμβρίου 2007 ανήλθε σε € 752 χιλ. 

5. Η θυγατρική εταιρεία ΟΠΑΠ GLORY LTD στην χρήση 2008 κατέβαλε στη συγγενή 

εταιρεία GLORY TECHNOLOGY LTD ποσό € 1.908 χιλ. (χρήση 2007 € 641 χιλ.) που 

αφορά αμοιβή διαχείρισης on line συστήματος UGS (μηχανολογικός εξοπλισμός) και 

διοικητικές υπηρεσίες. Το οφειλόμενο ποσό την 31η Δεκεμβρίου 2008 ήταν € 0 χιλ. 

(χρήση 2007 € 201 χιλ.). 

6. Η θυγατρική ΟΠΑΠ INTERNATIONAL LTD κατέβαλε στην ΟΠΑΠ ΚΥΠΡΟΥ LTD ποσό € 

6 χιλ. (χρήση 2007 € 15 χιλ.) για παροχή υπηρεσιών από ενοίκια, φωτισμό και 

τηλεφωνικά έξοδα. Το υπόλοιπο ποσό την 31η Δεκεμβρίου 2008 ήταν € 0 χιλ. (χρήση 

2007 € 5 χιλ.). 
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Αξία (Ποσά σε χιλ. €) ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Αμοιβές Δ.Σ. και μισθοδοσία             
  2008  2007  2008   2007
Μητρική 0  0  0   0
Θυγατρικές 0  0  0   0
Συγγενείς 0  0  0   0
Μέλη Δ.Σ. και Διευθυντικά Στελέχη 8.997  12.934  7.585   10.928 
Κοινοπραξίες 0  0  0   0
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 0  0  0   0
Σύνολο 8.997  12.934  7.585   10.928

 

Οι αμοιβές Δ.Σ. και μισθοδοσία Ομίλου, αναλύονται σε:  

α) αμοιβές των μελών Δ.Σ. του Ομίλου, οι οποίες ανέρχονται σε € 1.542 χιλ. για το 2008 

και € 2.690 χιλ. για το 2007, 

β) αμοιβές των Διευθυντών του Ομίλου οι οποίες ανέρχονται στο ποσό των € 7.455 χιλ. 

για το 2008 και € 10.244 χιλ. για το 2007.  

Οι αμοιβές Δ.Σ. και μισθοδοσία εταιρείας, αναλύονται σε:  

α) αμοιβές των μελών Δ.Σ. της εταιρείας, οι οποίες ανέρχονται σε € 864 χιλ. για το 2008 

και € 1.450 χιλ. για το 2007,  

β) αμοιβές των Διευθυντών της εταιρείας οι οποίες ανέρχονται στο ποσό των € 6.721 χιλ. 

για το 2008 και € 9.478 χιλ. για το 2007.  

Αξία (Ποσά σε χιλ. €) ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη              
  31.12.2008  31.12.2007  31.12.2008   31.12.2007
Μητρική 0  0 0  0
Θυγατρικές 0  0 0  0
Συγγενείς 0  0 0  0
Μέλη Δ.Σ. και Διευθυντικά Στελέχη 2.503  2.329 2.503  2.329
Κοινοπραξίες 0  0 0  0
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 0  0 0  0
Σύνολο 2.503 2.329 2.503  2.329

Οι απαιτήσεις του Ομίλου και της εταιρείας από συνδεδεμένα μέρη αφορούν κυρίως σε 

προκαταβολές αποζημίωσης και στεγαστικά δάνεια που έχουν καταβληθεί σε Διευθυντικά 

Στελέχη που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, όπως αυτές προβλέπονται στη 

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Σ.Σ.Ε.) (βλ. § 7.8) και αναλύονται σε:  

α) υπόλοιπο στεγαστικών δανείων Διευθυντών μητρικής εταιρείας, ύψους € 327 χιλ. για 

την χρήση 2008 και € 344 χιλ. για τη χρήση 2007,  

β) προκαταβολές αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης Διευθυντών μητρικής εταιρείας, € 

2.176 χιλ. για τη χρήση 2008 και € 1.985 χιλ. για τη χρήση 2007. 
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Αξία (Ποσά σε χιλ. €) ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Υπόλοιπα τέλους χρήσης από αμοιβές Δ.Σ. και μισθοδοσία        

  31.12.2008  31.12.2007  31.12.2008   31.12.2007
Μητρική 0  0  0   0 
Θυγατρικές 0  0  0   0 
Συγγενείς 0  0  0   0 
Μέλη Δ.Σ. και Διευθυντικά Στελέχη 2.512  3.566  2.512   3.566 
Κοινοπραξίες 0  0  0   0 
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 0  0  0   0 
Σύνολο 2.512  3.566  2.512   3.566

 

Τα υπόλοιπα τέλους χρήσεως από αμοιβές Δ.Σ. και μισθοδοσία Ομίλου και εταιρείας 

αφορούν σε: 

α) αμοιβές και παροχές μελών Δ.Σ., € 210 χιλ. για τη χρήση 2008 και € 130 χιλ. για τη 

χρήση 2007 και  

β) μισθούς και λοιπές παροχές Διευθυντών, € 2.302 χιλ. για τη χρήση 2008 και € 3.436 

χιλ. για τη χρήση 2007. 

Από τις ανωτέρω συναλλαγές, οι συναλλαγές και υπόλοιπα με τις θυγατρικές εταιρείες 

έχουν απαλειφθεί από τα ενοποιημένα οικονομικά στοιχεία του Ομίλου. Πέραν των 

ανωτέρω δεν υπάρχουν άλλες συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη. 

11.34. Λοιπές αποκαλύψεις 

Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

Α) Η μητρική εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση του έτους 2007.  

Σύμφωνα με το φορολογικό έλεγχο τα τηρηθέντα βιβλία κρίθηκαν επαρκή και ακριβή και 

δεν προέκυψαν παρατυπίες ή παραλείψεις που να επηρεάζουν το κύρος τους. 

Από τον παραπάνω έλεγχο προέκυψαν πρόσθετοι φόροι ύψους € 9.012 χιλ. (€ 8.311 χιλ. 

φορολογικές διαφορές και € 701 χιλ. προσαυξήσεις φορολογικών διαφορών) οι οποίοι 

καταβλήθηκαν εφάπαξ στο Ελληνικό Δημόσιο. Από το προαναφερθέν ποσό, τα € 5.000 

χιλ. έχουν ήδη επιβαρύνει τα αποτελέσματα της χρήσης 2007, ενώ το υπόλοιπο ποσό των 

€ 4.013 χιλ. βάρυνε τα αποτελέσματα της χρήσης 2008. 
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Οι ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις του Ομίλου έχουν ως εξής: 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 

ΟΠΑΠ A.E. 2008

ΟΠΑΠ ΚΥΠΡΟΥ LTD 2003 – 2008

ΟΠΑΠ GLORY LTD 2002 – 2008

ΟΠΑΠ INTERNATIONAL LTD 2004 – 2008

ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A.E. 2006 – 2008

GLORY TECHNOLOGY LTD 2002 – 2008
 

Β) Υποχρεώσεις για απρόβλεπτα γεγονότα: 

Σύμφωνα με επιστολή του νομικού συμβούλου της εταιρείας οι απαιτήσεις τρίτων έναντι 

της ΟΠΑΠ Α.Ε. αναλύονται σε:  

1) αγωγές που κατατέθηκαν από τρίτους συνολικού ποσού € 18.486 χιλ. το 

αποτέλεσμα των οποίων αναμένεται να είναι ευνοϊκό για την εταιρεία και  

2) αγωγές ποσού € 22.743 χιλ. για τις οποίες έχει διενεργηθεί σωρευτικά επαρκής 

πρόβλεψη όπως: 

α) Αγωγές δικηγόρων συνολικού ποσού € 1.501 χιλ. που αφορούν αμοιβές για 

παρασχεθείσες υπηρεσίες σε δικαστικές υποθέσεις της εταιρείας. 

β) Εργατικές διαφορές με μόνιμο και ευκαιριακά απασχολούμενο προσωπικό 

καθώς και με συνταξιούχους υπαλλήλους της εταιρείας, ποσού € 6.985  χιλ. 

γ) Αγωγές ιδιωτών, ύψους € 2.857 χιλ, που αφορούν χρηματικές διαφορές από τη 

μη πληρωμή δελτίων Στοιχήματος και άλλων παιχνιδιών της εταιρείας καθώς 

και διαφορές αμοιβών από υπηρεσίες 

δ) Λοιπές επίδικες υποθέσεις ποσού € 11.400 χιλ.  

Πέραν τούτων δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της εταιρείας και του 

Ομίλου, καθώς επίσης και αποφάσεις δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να 

έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας και 

των θυγατρικών της.  

Γ) Για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις έχουν διενεργηθεί προβλέψεις ποσού € 9.000 

χιλ. για την μητρική εταιρεία και € 9.050 χιλ. για τον Όμιλο. 

Δεσμεύσεις 

α) Συμβάσεις συντήρησης, τεχνικής υποστήριξης και λειτουργίας 

πληροφορικών συστημάτων 

Τη συντήρηση - τεχνική υποστήριξη του κεντρικού συστήματος επεξεργασίας στοιχείων 

της εταιρείας έχει αναλάβει η ανάδοχος εταιρεία πληροφορικών συστημάτων, όπως 

ορίζεται σε συμβάσεις που έχουν κατά καιρούς συναφθεί (οι κυριότερες του έτους 1997 
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και του έτους 2005). Σύμφωνα με αυτές, η ανάδοχος εταιρεία παρέχει υπηρεσίες 

συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης σε εξοπλισμό και λογισμικό του κύριου και 

εφεδρικού κεντρικού συστήματος, της αναβαθμισμένης πλατφόρμας διεξαγωγής τυχερών 

παιχνιδιών LOTOS, των λογισμικών όλων των παιχνιδιών της ΟΠΑΠ Α.Ε. που ανέπτυξε η 

ίδια, καθώς επίσης και των τερματικών μηχανών των πρακτορείων. Επίσης ο ανάδοχος 

έχει αναλάβει και τη λειτουργία του κεντρικού συστήματος. Η διάρκεια της κάθε 

σύμβασης διαφέρει ανάλογα με την υπηρεσία που παρέχεται.  

Με το νέο Ιδιωτικό Συμφωνητικό με την κοινοπραξία ΙΝΤΡΑΛΟΤ της 31.7.2007 

ρυθμίζονται και όλες οι παραπάνω συμβάσεις του Ομίλου ΙΝΤΡΑΚΟΜ με τις εξής 

παρατηρήσεις: 

Α) Από 28.7.2008 ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΗΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ 

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 31.7.2007 (Ι. Σ.). 

Β) Στις 29.1.2008 έληξε η σύμβαση συντήρησης των τερματικών με την ΙΝΤΡΑΚΟΜ και 

όλες οι μηχανές συντηρούνται από την ΙΝΤΡΑΛΟΤ με βάση το Ιδιωτικό Συμφωνητικό. 

Γ) Από 30.11.2007 η ΙΝΤΡΑΛΟΤ συντηρεί όλον τον εξοπλισμό των μηχανογραφικών 

κέντρων με βάση το νέο Ιδιωτικό Συμφωνητικό.  

Άλλες δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η εταιρεία είναι οι εξής:  

β) Υποχρέωση προμήθειας με εκτυπωτικό χαρτί και κουπόνια. 

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. έχει υπογράψει συμβάσεις για την αγορά χαρτιού εκτύπωσης των 

κουπονιών για τα παιχνίδια και σύμβαση για την αγορά χάρτινων κουπονιών για 

συγκεκριμένα παιχνίδια.  

 
γ) Ανάπτυξη και υποστήριξη λογισμικού διοικητικών και οικονομικών 

εφαρμογών. 

Η ανάδοχος εταιρεία (ΙΝΤΡΑΚΟΜ) έχει αναλάβει την ανάπτυξη, εγκατάσταση, υποστήριξη 

και συντήρηση λογισμικού διοικητικών και οικονομικών εφαρμογών των υπηρεσιών. Το 

έργο βρίσκεται στο στάδιο της τελικής υλοποίησης και η συντήρηση θα εκτείνεται σε μια 

περίοδο πέντε χρόνων μετά από την πραγματοποίηση της οριστικής του παραλαβής.  

δ) Συμβάσεις για τη λειτουργία του Στοιχήματος στην Κύπρο: 

Στις 2 Απριλίου 2003 υπεγράφη συμφωνία μεταξύ της εταιρείας Glory Leisure Ltd 

(θυγατρικής της ΟΠΑΠ Α.Ε. από την 1η Οκτωβρίου 2003) και της Glory Technology 

Limited για τη χρήση του ολοκληρωμένου (on-line) συστήματος UGS (Universal Game 

System INTERGRATED TURN-KEY SOLUTION) της Glory Technology Ltd προς 

αυτοματοποίηση των εργασιών συλλογικών στοιχημάτων των εταιρειών του 

συγκροτήματος. Η διάρκεια ισχύος της συμφωνίας είναι για επτά χρόνια με δικαίωμα 

ανανέωσης για άλλα τρία χρόνια. Η ετήσια αμοιβή που συμφωνήθηκε για την παροχή του 
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δικαιώματος χρήσης του συστήματος της Glory Technology Ltd ανέρχεται στο 5% πλέον 

ΦΠΑ επί του συνολικού ετήσιου κύκλου εργασιών του συγκροτήματος. Επίσης 

συμφωνήθηκε ετήσια αμοιβή ίση με 14% πλέον ΦΠΑ επί της ετήσιας αμοιβής χρήσης του 

συστήματος, για τις υπηρεσίες συντήρησης του συστήματος που θα παρέχει η Glory 

Technology Ltd. 

ε) Την 31η Δεκεμβρίου 2008, η ΟΠΑΠ Α.Ε. αποτελεί μέρος σε λειτουργικές συμβάσεις 

μίσθωσης μεταφορικών μέσων. Οι μελλοντικές ελάχιστες πληρωμές σύμφωνα με τους 

όρους της σύμβασης είναι : 

  31.12.2008 31.12.2007

 Λιγότερο από 1 έτος 146 204 

 Από 1-5 έτη 61 103 

 Περισσότερο από 5 έτη - - 
 

Τα μισθώματα μεταφορικών μέσων που χρεώθηκαν στα αποτελέσματα της χρήσης 2008 

ανέρχονται στο ποσό των € 236 χιλ. (2007: € 722 χιλ.) 

στ) Την 31η Δεκεμβρίου 2008, η ΟΠΑΠ Α.Ε. αποτελεί μέρος σε λειτουργική σύμβαση 

ενοικίασης σχετική με το διοικητικό κτίριο, καθώς και σε συμβάσεις άλλων κτιρίων που 

στεγάζουν υπηρεσίες της εταιρείας. Οι μελλοντικές ελάχιστες πληρωμές σύμφωνα με τους 

όρους των συμβάσεων είναι : 

  31.12.2008 31.12.2007

 Λιγότερο από 1 έτος 4.616 4.597 
 Από 1-5 έτη 18.633 15.674 
 Περισσότερο από 5 έτη - 6.670 

Τα μισθώματα του διοικητικού κτιρίου που χρεώθηκαν στα αποτελέσματα της χρήσης 

2008 ανέρχονται στο ποσό των € 3.197 χιλ. (2007: € 3.115 χιλ.). 

11.35. Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 

Στη συνέχεια παραθέτουμε τους κυριότερους  κινδύνους και τις αβεβαιότητες στις 
οποίες ενδεχομένως να εκτεθεί ο Όμιλος. 
 

 
1) Ανταγωνισμός από άλλες επιχειρήσεις τυχερών παιχνιδιών καθώς και 

από παράνομο στοιχηματισμό 
 
Η αγορά των τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων στην οποία δραστηριοποιείται η 

εταιρεία είναι ιδιαιτέρως ανταγωνιστική από φορείς που νόμιμα λειτουργούν στην Ελλάδα 

(καζίνο, λαχεία, ιππόδρομος), από επιχειρήσεις που διεξάγουν παράνομα τυχερά παιχνίδια 

μέσω του διαδικτύου αλλά και από παράνομους ιδιώτες πράκτορες στοιχημάτων.  
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Ο Όμιλος για να περιορίσει τις επιπτώσεις από αυτές τις παράνομες δραστηριότητες δρα 

συντονισμένα και συστηματικά στο πλαίσιο της Επιτροπής Αντιμετώπισης Παράνομου 

Στοιχήματος στην οποία συμμετέχουν και θεσμοθετημένα όργανα της πολιτείας. 

 
2) Κίνδυνος από τις επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία λόγω της 

αρνητικής οικονομικής συγκυρίας 
 

Εκτιμάται από τους αναλυτές διεθνώς ότι το έτος 2009 θα είναι μια δύσκολη περίοδος για 

την παγκόσμια αλλά και την ελληνική οικονομία, με την κρίση να επηρεάζει αρνητικά τις 

περισσότερες επιχειρήσεις. Σε ότι αφορά την ΟΠΑΠ Α.Ε., σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής 

διαθέσιμα στοιχεία η κρίση δεν την έχει επηρεάσει. Δεν αποκλείεται,  βέβαια, εφόσον 

μειωθεί το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα να υπάρξει κάμψη του κύκλου εργασιών των 

παιχνιδιών της εταιρείας. 

3) Συναλλαγματικός κίνδυνος 
 
Δεδομένου ότι η εταιρεία μέχρι σήμερα δραστηριοποιείται, πέραν της Ελλάδος, μόνο στην 

Κύπρο (περίπου το 3,4% των πωλήσεων) και από 1.1.2008 το νόμισμα της Κύπρου είναι 

ευρώ, δεν υφίσταται κανένας κίνδυνος. Επίσης δεν έχουν καταρτιστεί μεγάλες συμβάσεις 

με προμηθευτές σε άλλο νόμισμα πέραν του ευρώ.  

Ενδεχόμενη επιτυχία στην τουρκική αγορά μέσω του κοινοπρακτικού σχήματος καθιστά 

πιθανή τη δημιουργία συναλλαγματικού κινδύνου για τον οποίον όμως ήδη λαμβάνεται 

μέριμνα για την αντιμετώπιση του κατά την προετοιμασία της υποβολής της τελικής 

προσφοράς.  

4) Πιστωτικός κίνδυνος 
 
Οι πωλήσεις γίνονται μέσω εκτεταμένου δικτύου πρακτόρων. Ο μέσος χρόνος συλλογής 

των εισπράξεων είναι τρεις ημέρες περίπου. 

Ο βασικός πιστωτικός κίνδυνος του Ομίλου, ο οποίος δεν θεωρείται σημαντικός 

προέρχεται από επισφαλείς απαιτήσεις από πράκτορες καθώς και από τις οφειλές 

πρακτόρων στις οποίες έχουν γίνει έντοκες ρυθμίσεις.  

Πολιτική της εταιρείας είναι να παρακολουθεί διαρκώς τις συναλλαγές με τους πράκτορες 

με τη θέσπιση ορίου χρεωστικού υπολοίπου ανά πράκτορα το οποίο ο πράκτορας δεν 

μπορεί να υπερβεί σε καμία χρονική στιγμή.  

Δυνητικά πιστωτικός κίνδυνος θα μπορούσε να προκύψει και με τα διαθέσιμα της 

εταιρείας, στην περίπτωση που κάποιο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα εκδηλώσει αδυναμία να 

ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. Για την ελαχιστοποίηση αυτού του κινδύνου ο 

Όμιλος έχει θέσει όρια τα οποία αποτελούν τα μέγιστα ποσά τοποθέτησης ανά 

χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.  
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5) Κίνδυνος ρευστότητας 
 
Η μέθοδος διανομής των κερδών στους νικητές των παιχνιδιών του Ομίλου, διασφαλίζει 

την επάρκεια των διαθεσίμων, διατηρώντας τον κίνδυνο ρευστότητας σε χαμηλά επίπεδα: 

Α) Το ΚΙΝΟ, παιχνίδι προκαθορισμένης απόδοσης, στατιστικά διανέμει περίπου το 70% 

των ακαθάριστων εισπράξεων στους νικητές. Είναι όμως δυνατόν σε κληρώσεις του 

παιχνιδιού, τα κέρδη προς διανομή να υπερβαίνουν ή να υπολείπονται του παραπάνω 

ποσοστού. Σε όλο το χρονικό διάστημα όμως, κατά το οποίο παίζεται το συγκεκριμένο 

παιχνίδι (σωρευτικά αλλά και στις περιόδους εκκαθάρισης των τριών ημερών), οι 

αποδόσεις κινούνται γύρω από το μέσο όρο-στόχο.  

Β) Το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ είναι ένα παιχνίδι προκαθορισμένης απόδοσης βασιζόμενο στα 

αποτελέσματα αθλητικών και μη γεγονότων που συμμετέχουν στο κουπόνι. Θεωρητικά, ο 

κίνδυνος ρευστότητας υπάρχει και θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα: 

- Τα οικονομικά αποτελέσματα του στοιχηματικού προϊόντος επιβεβαιώνουν το γεγονός 

πως οι στόχοι της εταιρείας για κάθε έτος, που αφορούν στα διανεμόμενα κέρδη, έχουν 

επιτευχθεί. 

- Η καλή διαχείριση, ο σωστός σχεδιασμός του στοιχηματικού προϊόντος και το 

αποτελεσματικό Risk Management δύνανται να συμβάλουν αποτελεσματικά στην 

επίτευξη των στόχων που αφορούν στη στρατηγική της εταιρείας για τα διανεμόμενα 

κέρδη. Ένας άλλος παράγοντας που περιορίζει τον κίνδυνο ρευστότητας είναι ο μεγάλος 

όγκος στοιχημάτων που διενεργείται μέσω της εταιρείας, καθώς και η διαφοροποίηση της 

συμπεριφοράς των παικτών. 

Γ) Τα αριθμολαχεία προκαθορισμένης απόδοσης SUPER 3 και EXTRA 5 κατέχουν μικρό 

ποσοστό στις συνολικές πωλήσεις του Ομίλου και ως εκ τούτου δεν επηρεάζουν 

σημαντικά τη ρευστότητά του.  

Δ) Τα παιχνίδια ΠΡΟΠΟ και ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ έχουν συγκεκριμένο ποσοστό διανομής κερδών 

(επί των συνολικών εισπράξεων), το οποίο δεν μπορεί να υπερβληθεί.  

Ε) Τα λοιπά παιχνίδια και συγκεκριμένα τα παιχνίδια ΛΟΤΤΟ, ΤΖΟΚΕΡ, ΠΡΟΤΟ, σύμφωνα 

με την αναμόρφωση διανέμουν στους νικητές κέρδη μικτής μορφής (ποσοστό επί των 

συνολικών εισπράξεων για τις πρώτες κατηγορίες νικητών και προκαθορισμένα κέρδη για 

τις υπόλοιπες κατηγορίες) κάτι το οποίο ενδέχεται να επιδράσει αρνητικά στα 

αποτελέσματα της εταιρείας αλλά ο κίνδυνος αυτής της μορφής θα είναι μικρής έκτασης 

δεδομένου ότι τα συγκεκριμένα παιχνίδια αντιπροσωπεύουν μικρό ποσοστό επί του 

συνολικού τζίρου.  

ΣΤ) Σε περίπτωση επιτυχίας του κοινοπρακτικού σχήματος στην Τουρκία ήδη εξετάζεται 

το ορθολογικότερο χρηματοδοτικό σχήμα λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση στις 
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χρηματοπιστωτικές αγορές, και την ρευστότητα της εταιρείας και των εταιρειών που 

συμμετέχουν στο κοινοπρακτικό σχήμα. 

6) Κίνδυνος ταμειακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω 
μεταβολών των επιτοκίων 

 
Δεν υφίσταται, δεδομένου ότι ο δανεισμός είναι μηδενικός, ενώ η υπερβάλλουσα 

ρευστότητα τοποθετείται σε βραχυπρόθεσμες καταθέσεις με επιτόκια της αγοράς. 

11.36. Οψιγενή γεγονότα 

Ως συμπλήρωμα και ολοκλήρωση στη νέα εικόνα του παρεχόμενου προϊόντος της ΟΠΑΠ 

Α.Ε. προετοιμάστηκε και η αναμόρφωση των λοιπών παιχνιδιών. Έμφαση δόθηκε στη νέα 

μορφή δελτίων με σημαντικά αυξημένες δυνατότητες από αυτά που αντικατέστησαν, 

αλλά και στη δομή των παιχνιδιών με την εισαγωγή νέων και την τροποποίηση των 

υφιστάμενων κατηγοριών κερδών. Παράλληλα συνδυάζεται με αλλαγή της τιμολόγησης 

κάποιων από αυτά, η οποία είχε παραμείνει ως είχε, για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η 

εισαγωγή των αναμορφώσεων αυτών υλοποιήθηκε στις 26.1.2009 και με την 

ολοκλήρωσή της ενισχύθηκε σημαντικά η εικόνα των παιχνιδιών της ΟΠΑΠ Α.Ε., και η 

απήχησή τους στο καταναλωτικό κοινό.  

 
Η ΟΠΑΠ Α.Ε. συμμετέχοντας σε κοινοπρακτικό σχήμα με τρεις τοπικούς εταίρους, έχει 

ήδη προεπιλεγεί για να συμμετάσχει στον διαγωνισμό αποκρατικοποίησης της 

Τουρκικής Λοταρίας – Εθνικού Λαχείου. Ήδη προετοιμάζεται η προσφορά, η οποία 

με το υπάρχον χρονοδιάγραμμα πρόκειται να υποβληθεί στις 15 Απριλίου 2009. 

 
Στις 24.2.2009 η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοίνωσε ότι οι εδρεύουσες στην Κύπρο κατά 100% 

θυγατρικές της εταιρείες ΟΠΑΠ International Ltd και ΟΠΑΠ Κύπρου Ltd απέκτησαν 

ποσοστό 30,50% και 5,50% αντίστοιχα του μετοχικού κεφαλαίου της 

ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «NEUROSOFT A.E. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ», ήτοι συνολικό ποσοστό 36%. Το συνολικό τίμημα ανήλθε στα € 11.520 

χιλ. 

Δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά θέματα που να έχουν ανακύψει έπειτα από το πέρας της 

χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2008.  

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. & 
Διευθύνων Σύμβουλος 

 
 
 

Ένα Μέλος του Δ.Σ.
 
 

Ο Γενικός Διευθυντής 
Οικονομικής Διαχείρισης 

Ο Διευθυντής 
Λογιστικής 

Χρήστος 
Χατζηεμμανουήλ 

Σοφοκλής 
Αλιφιεράκης 

Ιωάννης  
Σαραϊντάρης 

Κωνσταντίνος  
Τσιλιβής 
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V. Στοιχεία και πληροφορίες χρήσης 2008 
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VI. Πληροφορίες του άρθρου 10 του Ν. 3401/2005 
 
Η εταιρεία κατ’ εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας, δημοσίευσε και κατέστησε διαθέσιμες στο 

επενδυτικό κοινό στον διαδικτυακό της τόπο στην ενότητα Ενημέρωση, Επενδυτών, υποενότητα 

Ανακοινώσεις Χ.Α. (www.opap.gr/news.asp?langid=1&category=3&PageCode=09.13) και στον 

διαδικτυακό τόπο του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.ase.gr), κατά τη διάρκεια της οικονομικής 

χρήσης 2008, τις πληροφορίες που ενσωματώνονται στον παρακάτω πίνακα με την μορφή της 

παραπομπής: 

 

Α/Α ΘΕΜΑ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1 Γνωστοποίηση σημαντικών συμμετοχών Ν. 3556/2007 12.12.2008 
2 Ολοκλήρωση φορολογικού ελέγχου χρήσης 2007 2.12.2008 
3 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2008 25.11.2008 
4 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2008 25.11.2008 
5 Αποτελέσματα εννεαμήνου έτους 2008 24.11.2008 
6 Ανακοίνωση για παραγραφή μερίσματος χρήσης 2002 18.11.2008 
7 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2008 11.11.2008 
8 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν.3556/07 30.10.2008 
9 Γνωστοποίηση σημαντικών συμμετοχών Ν. 3556/2007  17.10.2008 
10 Απάντηση σε επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 30.9.2008 
11 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν.3556/2007 18.9.2008 
12 Οικονομικά αποτελέσματα α' εξαμήνου 2008 26.8.2008 
13 ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2008 20.8.2008 
14 Τροποποίηση οικονομικού ημερολογίου έτους 2008 8.7.2008 
15 'Άσκηση δικαιώματος προαίρεσης 30.6.2008 
16 Συμμετοχή της ΟΠΑΠ Α.Ε. στο ετήσιο Ελληνικό Roadshow 30.6.2008 
17 Απόφαση α’ επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης 25.6.2008 

18 
Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007. Πληρωμή υπολοίπου 
μερίσματος χρήσης 2007 12.6.2008 

19 Αποφάσεις 8ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 11.6.2008 12.6.2008 
20 Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007 12.6.2008 
21 Ανακοίνωση σχεδίου τροποποίησης του καταστατικού της ΟΠΑΠ Α.Ε. 6.6.2008 
22 Ενδιάμεσα οικονομικά αποτελέσματα για το α' τρίμηνο 2008 26.5.2008 
23 ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2007 23.5.2008 
24 Πρόσκληση σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 20.5.2008 
25 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ A’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2008 16.5.2008 
26 Οριστικοποίηση κειμένου σύμβασης μεταξύ ΟΠΑΠ Α.Ε. και ΠΟΕΠΠ 29.4.2008 

27 
ΕΤΗΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ 
2007  27.3.2008 

28 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2007 26.3.2008 
29 Ημερομηνία ανακοίνωσης αποτελεσμάτων χρήσης 2007 18.3.2008 
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VII. Διαδικτυακός τόπος ανάρτησης της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης  
 

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, οι εκθέσεις ελέγχου Ορκωτών Ελεγκτών και οι εκθέσεις του 

Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και των εταιρειών που ενσωματώνονται στις ενοποιημένες 

οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31.12.2008, αναρτώνται στον διαδικτυακό 

τόπο της εταιρείας www.opap.gr. 
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I. Δηλώσεις Μελών Διοικητικού Συμβουλίου 

(σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 2 του Ν. 3556/2007) 

 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΠΑΠ Α.Ε.:  

1. Σταματόπουλος Χάρης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου,  

2. Σπανουδάκης Ιωάννης, Διευθύνων Σύμβουλος,  

3. Μασσαρά Μαρίνα, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, 

βεβαιώνουμε και δηλώνουμε, εξ όσων γνωρίζουμε, ότι:  

α) Οι οικονομικές καταστάσεις της ΟΠΑΠ Α.Ε. για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2009 έως 

την 31η Δεκεμβρίου 2009, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα 

λογιστικά Πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και 

του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα χρήσεως του εκδότη καθώς 

και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως 

σύνολο.  

β) Η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις 

επιδόσεις, και τη θέση της εταιρείας, καθώς και των επιχειρήσεων που 

περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, συμπεριλαμβανομένης 

της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν.  

 
 

Περιστέρι, 22 Μαρτίου 2010 
 
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.  Ο Διευθύνων 
Σύμβουλος  

 
 

Ορισθέν Μέλος του Δ.Σ. 

Χάρης Σταματόπουλος  Ιωάννης Σπανουδάκης Μαρίνα Μασσαρά 
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II.Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας ΟΠΑΠ Α.Ε. 

Έκθεση επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 

Ελέγξαμε τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της 

εταιρείας ΟΠΑΠ Α.Ε. και των θυγατρικών της, που αποτελούνται από την εταιρική και 

ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης της 31 Δεκεμβρίου 2009, τις εταιρικές και 

ενοποιημένες 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 Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές 
Καταστάσεις 

Η Διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των 

εταιρικών και ενοποιημένων 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 εταιρικών και ενοποιημένων 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 εταιρικών και 

ενοποιημένων 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 εταιρικές και τις 

ενοποιημένες 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 εταιρικές και τις ενοποιημένες οικονομικές 

καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή 

περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των εταιρικών και 

ενοποιημένων 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 εταιρικών και 

ενοποιημένων 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 
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μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη 

Διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των εταιρικών και 

ενοποιημένων 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 εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 

παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της εταιρείας και 

των θυγατρικών αυτής κατά την 31 Δεκεμβρίου 2009, τη χρηματοοικονομική τους 

επίδοση και τις ταμειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή 

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Αναφορά επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων 

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του 

Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές 

καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α, 107 και 37 του Κ.Ν. 

2190/1920. 

 

 

Αθήνα, 22 Μαρτίου 2010 

 

Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

ΓΙΩΡΓΟΣ Ν. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 15791 Α.Μ. ΣΟΕΛ 13671 
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III. Ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της περιόδου από 1.1.2009 

έως 31.12.2009 

(σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007) 

 
Η παρούσα ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου αφορά στην κλειόμενη χρήση 

2009. Η έκθεση συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 άρθρο 43α 

παράγραφος 3 & 4, άρθρο 107 παρ. 3 και άρθρο 136 παρ. 2.  Επίσης σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν. 3556/2007 άρθρα 2γ, 6, 7 & 8 καθώς και τις αποφάσεις της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς 7/448/11.10.2007 άρθρο 2, 1/434/3.7.2007 και το Καταστατικό της 

εταιρείας, σας υποβάλλουμε για την κλειόμενη χρήση από 1.1.2009 έως 31.12.2009 την 

ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνει, τις ελεγμένες 

εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, τις σημειώσεις επί των οικονομικών 

καταστάσεων και την έκθεση ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών λογιστών. Στην παρούσα 

έκθεση περιγράφονται συνοπτικά πληροφορίες του Ομίλου και της εταιρείας ΟΠΑΠ A.E., 

χρηματοοικονομικές πληροφορίες που στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση των μετόχων 

και του επενδυτικού κοινού για την οικονομική κατάσταση (οικονομική θέση, συνολικά 

έσοδα κλπ), τη συνολική πορεία και τις μεταβολές που επήλθαν κατά τη διάρκεια της 

κλειόμενης εταιρικής χρήσης (1.1.2009 – 31.12.2009), σημαντικά γεγονότα τα οποία 

έλαβαν χώρα και την επίδραση αυτών στις οικονομικές καταστάσεις της ίδιας περιόδου. 

Επίσης περιγράφονται οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που ενδέχεται να 

αντιμετωπίσει ο Όμιλος και η εταιρεία στο μέλλον, η προβλεπόμενη πορεία και εξέλιξη 

των εταιρειών του Ομίλου, η εταιρική διακυβέρνηση, η μερισματική πολιτική και τέλος 

παρατίθενται ο αριθμός και η ονομαστική αξία του συνόλου των μετοχών καθώς και οι 

σημαντικές συναλλαγές μεταξύ του εκδότη και των συνδεδεμένων με αυτόν μερών.  

Α. Απολογισμός χρήσης 2009  

Εξέλιξη – Μεταβολές οικονομικών μεγεθών, Επιδόσεις 

Σε επίπεδο Ομίλου, τα οικονομικά μεγέθη, του οποίου προσδιορίζονται κατά κύριο λόγο 

από τα μεγέθη της μητρικής εταιρείας, έχουν ως ακολούθως: 

1. Ο κύκλος εργασιών (από τη διεξαγωγή των παιχνιδιών στο έτος 2009) ποσού € 

5.440.932 χιλ. έναντι του κύκλου εργασιών της χρήσης 2008 ποσού € 5.519.591 χιλ. 

παρουσίασε μείωση σε ποσοστό 1,43%, η οποία αντανακλά: α) την αύξηση των 

πωλήσεων του παιχνιδιού ΚΙΝΟ κατά 1,29% β) την μείωση στο ΣΤΟΙΧΗΜΑ κατά 

8,48%, γ) την αύξηση στο ΤΖΟΚΕΡ κατά 34,18% (λόγω των πολλών διαδοχικών 

τζακπότ) και δ) την αύξηση στο ΛΟΤΤΟ κατά 15,04%.  
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Στον κύκλο εργασιών του Ομίλου χρήσης 2008 περιλαμβάνονται: α) οι πωλήσεις από 

τη διεξαγωγή των παιχνιδιών στο έτος 2008 ποσού € 5.517.151 χιλ. και β) οι 

πωλήσεις από τη δραστηριότητα της θυγατρικής ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. 

που αφορούσε στην παροχή υπηρεσιών για την διεξαγωγή του Παγκόσμιου 

Συνεδρίου Λοταριών (WLA), ποσού € 2.440 χιλ.  

2. Τα μικτά κέρδη ποσού € 1.129.676 χιλ. έναντι € 1.155.861 χιλ. τη χρήση 2008, 

παρουσίασαν μείωση σε ποσοστό 2,27%. 

3. Τα λειτουργικά κέρδη προ αποσβέσεων, χρηματοοικονομικών και φόρων (EBITDA) 

ποσού € 966.823 χιλ. έναντι € 1.056.862 χιλ. τη χρήση 2008, παρουσίασαν μείωση 

σε ποσοστό 8,52%. Η μείωση των λειτουργικών κερδών προ αποσβέσεων, 

χρηματοοικονομικών και φόρων (EBITDA) σε ποσοστό μεγαλύτερο από την μείωση 

των πωλήσεων είναι αποτέλεσμα της αύξησης ορισμένων λειτουργικών δαπανών 

όπως η αύξηση των αποδιδόμενων ποσών στους νικητές του «ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ» 

καθώς και η αύξηση των ποσών που διατίθενται για χορηγίες.  

4. Τα κέρδη προ φόρων παρουσίασαν μείωση σε ποσοστό 4,73% και διαμορφώθηκαν 

στο ποσό των € 946.906 χιλ. έναντι € 993.963 χιλ. τη χρήση 2008.  

5. Τα καθαρά κέρδη παρουσίασαν μείωση σε ποσοστό 18,49% και ανήλθαν στο ποσό 

των € 593.789 χιλ. έναντι € 728.488 χιλ. τη χρήση 2008, κυρίως λόγω της αύξησης 

της δαπάνης φόρου είσοδήματος κατά 27,84%. Στο κονδύλι δαπάνης φόρου 

εισοδήματος περιλαμβάνεται ποσο € 98.067 χιλ. που αφορά στην καταβολή της 

έκτακτης εισφοράς (αρθρο 2 Ν. 3808/2009, -  σημ. οικονομικών καταστάσεων 

11.29). 

6. Το κόστος πωλήσεων διαμορφώθηκε στο ποσό των € 4.311.256 χιλ. έναντι 4.363.730 

χιλ. τη χρήση 2008, παρουσιάζοντας μείωση κατά 1,20%, ποσοστό χαμηλότερο σε 

σχέση με το ποσοστό μείωσης των πωλήσεων (1,43%), κυρίως λόγω του 

υψηλότερου ποσοστού των κερδών νικητών επί των πωλήσεων του παιχνιδιού 

«ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ», σε σχέση με το αντίστοιχο ποσοστό της συγκρινόμενης χρήσης 

2008 (70,03% τη χρήση 2009 έναντι 66,55% τη χρήση 2008). 

7. Τα έξοδα διοίκησης, διάθεσης καθώς και τα λοιπά έξοδα ανήλθαν συνολικά στο ποσό 

των € 208.467 χιλ. έναντι € 200.983 χιλ. τη χρήση 2008, παρουσιάζοντας αύξηση 

3,72%. Αύξηση κατά 12,96% εμφανίζουν τα έξοδα διάθεσης τα οποία κατά κύριο 

λόγο αφορούν στη μητρική εταιρεία. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση 

των χορηγιών κατά € 18.086 χιλ. 

8. Τα καθαρά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα παρουσίασαν μείωση κατά 32,39%. Η 

μείωση αυτή αποδίδεται στους χαμηλότερους πιστωτικούς τόκους, λόγω της μείωσης 

του μέσου επιτοκίου στη χρήση 2009.  



ΟΠΑΠ Α.Ε. – Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσης 2009 

Ο.Π.Α.Π Α.Ε. – Κηφισού 62, 121 32 Περιστέρι, Ελλάδα, Τηλ.: +30 (210) 5798800 
11 

9. Οι αποσβέσεις μειώθηκαν σε ποσοστό 55,63%, από € 96.855 χιλ. στο έτος 2008 σε € 

42.975 χιλ. στο έτος 2009. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στις αποσβέσεις που 

προέκυψαν στη χρήση 2008 από την μεταβολή της εκτίμησης της ωφέλιμης ζωής της 

αποκτηθείσας τεχνογνωσίας βάσει του Ιδιωτικού Συμφωνητικού με την κοινοπραξία 

ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. της 23.11.2006 για το παιχνίδι «ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ» και δεν 

υφίστανται στη χρήση 2009.  

10. Οι ταμειακές ροές του Ομίλου προσδιορίζονται κατά κύριο λόγο από τις ταμειακές 

ροές της μητρικής εταιρείας.  

 α) Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες στη χρήση 2009 μειώθηκαν 

κατά 19,59% (ποσοστό υψηλότερο της λειτουργικής κερδοφορίας 8,52%), στο ποσό 

των € 688.710 χιλ. έναντι € 856.523 χιλ. της χρήσης 2008, κυρίως λόγω της 

απόδοσης μεγαλύτερου ποσού δόσεων φόρου εισοδήματος (έτους 2008) στο 2009 - 

(αυξημένη κερδοφορία 2008 έναντι του 2007).  

 β) Στη χρήση 2009 οι εισροές από επενδυτικές δραστηριότητες ποσού € 13.078 χιλ. 

έναντι € 34.451 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο 2008 αντανακλούν κυρίως πιστωτικούς 

τόκους (€ 26.238 χιλ.) και πληρωμή (€ 11.520 χιλ.) για την απόκτηση του 30% της 

NEUROSOFT S.A. 

γ) Οι ταμειακές εκροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες ανήλθαν σε € 708.589 

χιλ. από € 677.446 χιλ. την χρήση 2008 και αφορούν κυρίως στην καταβολή του 

υπόλοιπου μερίσματος 2008 και προμερίσματος 2009 και πληρωμές δόσεων της 

χρηματοδοτικής μίσθωσης βάσει του τριετούς Ιδιωτικού Συμφωνητικού της 

31.7.2007 με την κοινοπραξία ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. 

Παράγοντες δημιουργίας αξίας και μέτρησης επιδόσεων 

Ο Όμιλος παρακολουθεί τις επιδόσεις μέσα από την ανάλυση των εννέα βασικών 

επιχειρηματικών του τομέων, οι οποίοι, με βάση το Δ.Λ.Π. 14, που αντικατεστάθηκε από 

το ΔΠΧΑ 8, είναι τα εννέα  παιχνίδια που διεξάγει, οργανώνει και λειτουργεί. 

Ο τομέας με τη μεγαλύτερη ποσοστιαία συμμετοχή στις πωλήσεις των παιχνιδιών είναι το 

ΚΙΝΟ, του οποίου ο κύκλος εργασιών αποτέλεσε για τη χρήση 2009 το 52,60% του 

κύκλου εργασιών των παιχνιδιών του Ομίλου ενώ συνεισέφερε και το 49,74% του 

συνολικού μικτού κέρδους. Τα έσοδα από το παιχνίδι ΚΙΝΟ ανήλθαν σε € 2.861.702 χιλ. 

έναντι € 2.825.122 χιλ. της χρήσης 2008 παρουσιάζοντας αύξηση σε ποσοστό 1,29%. 

Δεύτερος σε πωλήσεις έρχεται ο επιχειρηματικός τομέας του παιχνιδιού «ΠΑΜΕ 

ΣΤΟΙΧΗΜΑ» που για τη χρήση 2009 συμμετέχει κατά 37,24% επί των συνολικών 

πωλήσεων των παιχνιδιών και κατά 33,17% στα μικτά κέρδη του Ομίλου. Τα έσοδα από 

το παιχνίδι ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ανήλθαν σε € 2.026.319 χιλ. έναντι € 2.214.188 χιλ. της 

χρήσης 2008, παρουσιάζοντας μείωση σε ποσοστό 8,48%. 
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Το παιχνίδι ΤΖΟΚΕΡ αποτελεί ακόμα ένα σημαντικό τομέα δραστηριότητας για τον Όμιλο. 

Ο τομέας αυτός κατά τη χρήση 2009 αποτέλεσε το 6,03% του κύκλου εργασιών των 

παιχνιδιών καθώς και το 10,75% επί του συνολικού μικτού κέρδους. Τα έσοδα από το 

παιχνίδι ΤΖΟΚΕΡ ανήλθαν σε € 328.036 χιλ. έναντι € 244.474 χιλ. της χρήσης 2008, 

σημειώνοντας αύξηση σε ποσοστό 34,18%. 

Τα υπόλοιπα παιχνίδια SUPER 3, ΠΡΟΠΟ, ΛΟΤΤΟ, ΠΡΟΤΟ, EXTRA 5 και ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ 

αποτελούν το 4,13% του κύκλου εργασιών του Ομίλου για τη χρήση και 6,77% του 

συνολικού μικτού κέρδους.  

Ο Όμιλος έχει την πολιτική να αξιολογεί τα αποτελέσματα και την απόδοσή του σε 

μηνιαία βάση εντοπίζοντας έγκαιρα και αποτελεσματικά αποκλίσεις από τους στόχους και 

λαμβάνοντας αντίστοιχα διορθωτικά μέτρα. Επίσης, μετράει την αποδοτικότητά του 

κάνοντας χρήση χρηματοοικονομικών δεικτών απόδοσης που χρησιμοποιούνται διεθνώς: 

- ROCE (Return on Capital Employed) – «Αποδοτικότητα Συνολικών Απασχολούμενων 

Κεφαλαίων»: Ο δείκτης διαιρεί τα κέρδη προ φόρων και χρηματοοικονομικών 

αποτελεσμάτων με τα συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια του Ομίλου, τα οποία είναι το 

άθροισμα της Καθαρής Θέσης και του συνόλου των δανείων.  

- ROE (Return on Equity) – «Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων»: Ο δείκτης διαιρεί τα 

κέρδη μετά από φόρους με την Καθαρή Θέση του Ομίλου. 

- EVA (Economic Value Added) – «Προστιθέμενη Οικονομική Αξία»: Το μέγεθος αυτό 

υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας τα συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια με τη διαφορά 

(ROCE – Κόστος Κεφαλαίου) και αποτελεί το ποσό κατά το οποίο αυξάνει η οικονομική 

αξία του Ομίλου. Ο Όμιλος για να υπολογίσει το κόστος κεφαλαίου χρησιμοποιεί τον τύπο 

του WACC – «μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου».  

Οι παραπάνω δείκτες για τη χρήση 2009 σε σύγκριση με την αντίστοιχη του 2008 

κινήθηκαν ως εξής: 

  31.12.2009 31.12.2008 
ROCE 1,42 1,35 
ROE 0,96 1,07 
EVA € 865 εκ. € 890 εκ. 

Άλλοι δείκτες για τη χρήση 2009 σε σύγκριση με την αντίστοιχη του 2008: 

  31.12.2009 31.12.2008 
Περιθώριο EBITDA 17,77% 19,15% 
Περιθώριο μικτού κέρδους 20,76% 20,94% 

 
Βασικά κέρδη ανά μετοχή (ποσά σε ευρώ) 
ΧΡΗΣΗ 2009 ΧΡΗΣΗ 2008 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
1,8614 1,8401 2,2837 2,2625 
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Σε επίπεδο μητρικής εταιρείας:  
 
1. Ο κύκλος εργασιών από τη διεξαγωγή των παιχνιδιών τη χρήση 2009 ανήλθε στο ποσό 

των € 5.222.199 χιλ. έναντι € 5.328.100 χιλ. την αντίστοιχη χρήση 2008, 

παρουσιάζοντας μείωση σε ποσοστό 1,99%. 

2. Τα μικτά κέρδη ανήλθαν στο ποσό των € 1.098.123 χιλ. έναντι € 1.125.563 χιλ. τη 

χρήση 2008, παρουσιάζοντας μείωση σε ποσοστό 2,44%. 

3. Τα λειτουργικά κέρδη προ αποσβέσεων, χρηματοοικονομικών και φόρων ανήλθαν στο 

ποσό των €  960.745 χιλ. έναντι € 1.050.777 χιλ. τη χρήση 2008, παρουσιάζοντας 

μείωση σε ποσοστό 8,57%. 

4. Τα κέρδη προ φόρων παρουσίασαν μείωση σε ποσοστό 4,74% και διαμορφώθηκαν 

στο ποσό των € 938.884 χιλ. έναντι € 985.573 χιλ. τη χρήση 2008.  

5. Τα καθαρά κέρδη παρουσίασαν μείωση σε ποσοστό 18,67% και ανήλθαν στο ποσό 

των € 586.993 χιλ. έναντι € 721.733 χιλ. τη χρήση 2008.  

Β. Σημαντικά γεγονότα κατά τη χρήση 2009 και η επίδρασή τους στις 

οικονομικές καταστάσεις 

1. Συμφωνία με πράκτορες 

Μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας μεταξύ ΟΠΑΠ Α.Ε. και πρακτόρων υπογράφηκε η 

σύμβαση με κάθε ένα πράκτορα ατομικά. Μέχρι 31.12.2009 είχε υπογράψει το 90,4% 

των πρακτόρων (μεχρι σήμερα έχει υπογραφεί πλέον του 97% των ατομικών 

συμβάσεων). Με την υπογραφή της σύμβασης διαμορφώνεται πλέον σαφές συμβατικό 

πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ της ΟΠΑΠ Α.Ε. και των πρακτόρων της, συστηματοποιείται, 

αναμορφώνεται και εκσυγχρονίζεται η λειτουργία του δικτύου των πρακτόρων, ώστε να 

ανταποκρίνεται στις αυξημένες ανάγκες, αλλά και να διασφαλίζει συγκεκριμένους σκοπούς 

δημοσίου συμφέροντος, όπως την προστασία του κοινού από τον εθισμό στα τυχερά 

παίγνια, την πρόληψη της απάτης, την προστασία των ανηλίκων κλπ. 

2. Εταιρική εικόνα πρακτορείων 

Ολοκληρώθηκε επιτυχώς η αναμόρφωση των πρακτορείων της ΟΠΑΠ Α.Ε με την 

εφαρμογή της ενιαίας εταιρικής εικόνας στο δίκτυο πωλήσεων στην Κύπρο. 

Σκοπός της αναμόρφωσης είναι η αύξηση της αναγνωρισιμότητας της εταιρείας και 

πρωτίστως η βελτίωση της αισθητικής, της εργονομίας και της λειτουργικότητας των 

πρακτορείων.  

Η μελέτη των σχεδίων και προδιαγραφών που προηγήθηκε του έργου, έγινε από την 

ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε., θυγατρική εταιρεία του Ομίλου ΟΠΑΠ, σε συνεργασία 

και συμφωνία με τους πράκτορες σε Ελλάδα και Κύπρο.  

Η διαδικασία αναμόρφωσης του δικτύου της εταιρείας στην Ελλάδα, ξεκίνησε με τη 

δημοσίευση του πρώτου σχετικού διαγωνισμού / πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την 
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αναμόρφωση 490 πρακτορείων και την λήψη των σχετικών οικονομικών προσφορών οι 

οποίες ήδη αξιολογούνται.  

3. Αναμορφώσεις παιχνιδιών 

Στις 26.1.2009, ως συμπλήρωμα στη νέα εικόνα του παρεχόμενου προϊόντος της, η 

ΟΠΑΠ Α.Ε. προχώρησε στην αναμόρφωση των παιχνιδιών της. Έμφαση δόθηκε στη νέα 

μορφή δελτίων με σημαντικά αυξημένες δυνατότητες από αυτά που αντικατέστησαν, 

αλλά και στη δομή των παιχνιδιών με την εισαγωγή νέων και την τροποποίηση των 

υφιστάμενων κατηγοριών κερδών. Παράλληλα συνδυάσθηκε με αλλαγή της τιμολόγησης 

παιχνιδιών (ΠΡΟΠΟ, ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ, ΛΟΤΤΟ, ΠΡΟΤΟ και ΤΖΟΚΕΡ), των οποίων οι πωλήσεις 

αντιπροσωπεύουν το 7,36% και το 9,00% του συνόλου των πωλήσεων των παιχνιδιών 

του Ομίλου στη χρήση 2008 και 2009 αντιστοίχως. Σημειώνεται ότι η τιμολόγηση είχε 

παραμείνει ίδια για χρονικό διάστημα άνω των 10 ετών.  

4. Γεωγραφική επέκταση 

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. συμμετείχε, ως ένας από τους δύο τελικούς διεκδικητές, σε κοινοπρακτικό 

σχήμα με ποσοστό 50% με τρεις τοπικούς εταίρους (FIBA, Alarco και Dogus), στο 

διαγωνισμό ιδιωτικοποίησης της Τουρκικής λοταρίας Milly Piyango, ο οποίος, όπως 

ανακοινώθηκε από την Αρχή Ιδιωτικοποιήσεων της Τουρκίας στις 7.5.2009, έληξε χωρίς 

ανάδοχο.  

5. Εξαγορά ποσοστού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «NEUROSOFT 

A.E. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» από θυγατρικές του Ομίλου 

Στις 24.2.2009 η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοίνωσε ότι οι εδρεύουσες στην Κύπρο κατά 100% 

θυγατρικές της εταιρείες ΟΠΑΠ INTERNATIONAL LTD και ΟΠΑΠ ΚΥΠΡΟΥ LTD απέκτησαν 

ποσοστό 30,50% και 5,50% αντίστοιχα του μετοχικού κεφαλαίου της ανώνυμης εταιρείας 

με την επωνυμία «NEUROSOFT A.E. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ», ήτοι συνολικό ποσοστό 

36%. Το συνολικό τίμημα ανήλθε στα € 11.520 χιλ. 

Στις 8.5.2009 άρχισε στην αγορά ΑΙΜ του Χρηματιστηρίου του Μιλάνου η 

διαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρείας NEUROSOFT. Η εισαγωγή της εταιρείας στο 

παραπάνω Χρηματιστήριο πραγματοποιήθηκε με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 20% και 

ταυτόχρονη παραίτηση των παλαιών μετόχων υπέρ θεσμικών επενδυτών. Το συνολικό 

ύψος της έκδοσης € 7,6 εκ. υπερκαλύφθηκε κατά 3,2 φορές. Μετά την εισαγωγή, οι δύο 

θυγατρικές εταιρείες ΟΠΑΠ INTERNATIONAL LTD και ΟΠΑΠ ΚΥΠΡΟΥ LTD κατέχουν 

ποσοστό 25,42% και 4,58% αντίστοιχα, ήτοι συνολικό ποσοστό 30% επί συνόλου 

6.000.000 μετοχών, δηλαδή 1.800.000 μετοχές. 

Στις 26.10.2009, μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας NEUROSOFT 

A.E. (με χρήση € 6.650 χιλ. από το αποθεματικό υπέρ το άρτιο και έκδοση 19.000.000 
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νέων δωρεάν μετοχών με αναλογία 19 νέες ανά 6 παλαιές μετοχές), οι δύο θυγατρικές 

εταιρείες ΟΠΑΠ INTERNATIONAL LTD και ΟΠΑΠ ΚΥΠΡΟΥ LTD κατέχουν 7.500.000 

μετοχές διατηρώντας το ίδιο ποσοστό ήτοι 30% επί συνόλου 25.000.000 μετοχών.  

6. Νόμος περί απαγόρευσης καπνίσματος  

Από την 1η Ιουλίου 2009 ισχύει ο Νόμος 3730/2008 περί απαγόρευσης του καπνίσματος 

σε δημόσιους χώρους περιλαμβανομένων και όλων των πρακτορείων της εταιρείας που 

λειτουργούν στην Ελλάδα.  

7. Μεταβολή στην οργανωτική διάρθρωση του Ομίλου  

Η Διοίκηση, στο πλαίσιο της ανάπτυξης και του εκσυγχρονισμού του Ομίλου της ΟΠΑΠ 

Α.Ε., αποφάσισε τη μετάβαση σε νέο στρατηγικό μοντέλο οργάνωσης των ελληνικών 

εταιρειών του Ομίλου, δηλαδή της μητρικής ΟΠΑΠ Α.Ε. και της θυγατρικής ΟΠΑΠ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. Η νέα οργανωτική δομή τους, που ισχύει από τον 

Φεβρουάριο 2009, αποσκοπεί στην αποτελεσματικότερη οργάνωση, αναδιάταξη και 

επανακαθορισμό των ροών εργασιών των δύο εταιρειών, προκειμένου αυτές να 

λειτουργούν αποτελεσματικά και συμπληρωματικά μεταξύ τους, βάσει διεθνών προτύπων 

οργάνωσης, λειτουργίας και εταιρικής διακυβέρνησης. 

Στις 22.6.2009 υπεγράφη σύμβαση μεταξύ της μητρικής και της θυγατρικής εταιρείας 

σύμφωνα με την οποία η ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. ανέλαβε πλέον όλες τις 

σχετικές με το δίκτυο των πρακτόρων δραστηριότητες. 

Στις 24.9.2009 υπεγράφη σύμβαση παροχής υπηρεσιών μεταξύ της ΟΠΑΠ Α.Ε. και της 

θυγατρικής της ΟΠΑΠ INTERNATIONAL LTD, σύμφωνα με την οποία, η τελευταία θα 

παρέχει στη μητρική εταιρεία συμβουλευτικές υπηρεσίες για τα παιχνίδια 

προκαθορισμένης απόδοσης στοιχηματισμού που διεξάγει η ΟΠΑΠ Α.Ε.  

8. Μεταβολή στη μετοχική σύνθεση του Ομίλου 

Στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 14 του Ν. 3556/2007, στις 24.3.2009, η ΟΠΑΠ 

Α.Ε. γνωστοποίησε ότι η Capital Research and Management Company – εταιρεία 

διαχείρισης επενδύσεων - κατέχει 42.705.785 μετοχές (άμεσα: 0, έμμεσα: 42.705.785), 

ήτοι ποσοστό 13,3874% επί του συνόλου των μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε και των 

αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου. Σημειώνεται ότι στο ποσοστό αυτό συμπεριλαμβάνεται 

και ποσοστό 5,148%, που αντιστοιχεί σε 16.421.040 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, που 

κατέχει άμεσα η εταιρεία Capital Income Builder. 

Η ημερομηνία συναλλαγής κατά την οποία σημειώθηκε μεταβολή μεγαλύτερη του 3%, 

είναι η 23η Μαρτίου 2009. Σύμφωνα με την γνωστοποίηση, ο αριθμός των μετοχών 

(έμμεση συμμετοχή) πριν την κρίσιμη συναλλαγή ήταν 42.512.781, ήτοι ποσοστό 
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13,3269% επί του συνόλου των μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε. και των αντίστοιχων  

δικαιωμάτων ψήφου. 

Σημειώνεται ότι στις 26.2.2010 η ΟΠΑΠ Α.Ε. γνωστοποίησε ότι η παραπάνω εταιρεία 

κατέχει 47.853.660 μετοχές (άμεσα: 0, έμμεσα: 47.853.660), ήτοι ποσοστό 15,0011% επί 

του συνόλου των μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε και των αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου και 

ότι στο ποσοστό αυτό εξακολουθεί να  συμπεριλαμβάνεται και ποσοστό 5,148%, που 

αντιστοιχεί σε 16.421.040 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, που κατέχει άμεσα η εταιρεία 

Capital Income Builder. 

Η ημερομηνία συναλλαγής κατά την οποία το ποσοστό συμμετοχής υπερέβη το 15%, 

είναι η 23η Φεβρουαρίου 2010. Σύμφωνα με την γνωστοποίηση, ο αριθμός των μετοχών 

(έμμεση συμμετοχή) πριν την κρίσιμη συναλλαγή ήταν 47.653.660, ήτοι ποσοστό 

14,9385% επί του συνόλου των μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε. και των αντίστοιχων  

δικαιωμάτων ψήφου. 

Οι παραπάνω ανακοινώσεις δημοσιοποιήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 

του Ν. 3556/2007 και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Χ.Α. (www.ase.gr) και στην 

ιστοσελίδα της εταιρείας στη διεύθυνση www.opap.gr. 

Γ. Περιγραφή των κυριοτέρων κινδύνων και αβεβαιοτήτων 

Στη συνέχεια παραθέτουμε τους κυριότερους κινδύνους και τις αβεβαιότητες στις οποίες 

ενδεχομένως να εκτεθεί ο Όμιλος. 

1. Ανταγωνισμός από άλλες επιχειρήσεις τυχερών παιχνιδιών καθώς και από 

παράνομο στοιχηματισμό 

Κατά την διάρκεια των τελευταίων ετών παρατηρείται σημαντική έξαρση της διεξαγωγής 

παράνομου στοιχηματισμού, κυρίως μέσω του διαδικτύου. H ΟΠΑΠ Α.Ε. αποσκοπώντας 

στην αποτελεσματική προάσπιση του εθνικού μονοπωλίου στα τυχερά παίγνια, στην 

προστασία των εννόμων συμφερόντων των πρακτόρων και των μετόχων της, μεταξύ των 

οποίων ανήκει και το Ελληνικό Δημόσιο, στην εμπέδωση της νομιμότητας, στην 

προστασία του κοινού από τον εθισμό στα τυχερά παίγνια, στην πρόληψη της απάτης, 

στην καταστολή του εγκλήματος και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες, στην προστασία των ανηλίκων και των καταναλωτών, στην εξασφάλιση 

της διαφάνειας και του αδιάβλητου των τυχερών παιγνίων, στην κανονική, απρόσκοπτη, 

ελεγχόμενη και ασφαλή διεξαγωγή των τυχερών παιγνίων και στον αυστηρό έλεγχο των 

όρων και των προϋποθέσεων διεξαγωγής της στοιχηματικής δραστηριότητας και της 

συμμετοχής του κοινού σε αυτή, παρέχει αμέριστη συνδρομή και ουσιαστική υποστήριξη 

στα όργανα της πολιτείας, στην προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν τον παράνομο 

στοιχηματισμό και να περιορίσουν τις δυσμενέστατες κοινωνικές και οικονομικές 

συνέπειές του.   

http://www.ase.gr/
http://www.opap.gr/


ΟΠΑΠ Α.Ε. – Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσης 2009 

Ο.Π.Α.Π Α.Ε. – Κηφισού 62, 121 32 Περιστέρι, Ελλάδα, Τηλ.: +30 (210) 5798800 
17 

Η Επιτροπή Αντιμετώπισης Παράνομου και Αντικανονικού Στοιχηματισμού της ΟΠΑΠ Α.Ε., 

στελεχωμένη από ανώτατα και ανώτερα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας και της 

Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών, υπηρεσιακούς παράγοντες και 

δικηγόρους, και έχοντας στην διάθεσή της ικανή υλικοτεχνική υποδομή και κάθε 

απαιτούμενο μέσο, παρέχει επί σειρά ετών ουσιαστική συνδρομή στην πολιτεία, στο 

πλαίσιο του εντοπισμού, της δίωξης και του ποινικού κολασμού φυσικών προσώπων, τα 

οποία διεξάγουν παράνομο στοιχηματισμό ανά την ελληνική επικράτεια ή συμμετέχουν σε 

αυτόν, με αποτέλεσμα την άσκηση σωρείας ποινικών διώξεων και την καταδίκη ικανού 

αριθμού φυσικών προσώπων για διεξαγωγή παρανόμου στοιχηματισμού και για 

συμμετοχή σε αυτόν.  

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. προέβη κατά το παρελθόν και θα συνεχίσει μελλοντικά να προβαίνει σε 

υποβολή μηνύσεων και εγγράφων αναφορών προς τις αρμόδιες αρχές, σε παραστάσεις 

πολιτικής αγωγής ενώπιον ποινικών δικαστηρίων ανά την ελληνική επικράτεια, καθώς 

επίσης και σε άσκηση αγωγών και ασφαλιστικών μέτρων κατά φυσικών προσώπων, 

νομικών προσώπων και νομίμων εκπροσώπων τους για διεξαγωγή και διαφήμιση 

παρανόμου στοιχηματισμού και για συμμετοχή σε αυτόν. Είναι σαφές, όμως, ότι για την 

αποτελεσματική αντιμετώπιση και τον δραστικό περιορισμό του παρανόμου 

στοιχηματισμού (ειδικά του διεξαγόμενου μέσω διαδικτύου), όπως και των σχετικών με 

αυτόν δραστηριοτήτων (προώθηση / διαφήμιση, συμμετοχή κοινού και εκκαθάριση 

συναλλαγών), απαιτείται συλλογική προσπάθεια και λήψη δραστικών μέτρων κατά παντός 

εμπλεκομένου, υπό την εποπτεία και με την ενεργή συνδρομή της πολιτείας. Για τον λόγο 

αυτό, η ΟΠΑΠ Α.Ε. θα συνεχίσει να υποστηρίζει ενεργά τις προσπάθειες της πολιτείας, 

ώστε, το ταχύτερο δυνατόν, να υιοθετηθεί και να τεθεί σε εφαρμογή ένα σύγχρονο ενιαίο 

ρυθμιστικό πλαίσιο για τα παίγνια, το οποίο θα καταστήσει εφικτή την αποτελεσματική 

αντιμετώπιση του παράνομου στοιχηματισμού, την νόμιμη επιχειρηματικότητα και την 

ενίσχυση της θέσης της ΟΠΑΠ Α.Ε.  

2. Κίνδυνος από τις επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία λόγω της αρνητικής 

οικονομικής συγκυρίας 

Το έτος 2010 είναι μια δύσκολη περίοδος για την ελληνική οικονομία, με την κρίση να 

επηρεάζει αρνητικά το σύνολο σχεδόν των επιχειρήσεων. Ενδέχεται η οικονομική κρίση 

να οδηγήσει σε κάμψη του κύκλου εργασιών των παιγνιδιών (ειδικότερα του ΚΙΝΟ), σε 

συνδυασμό με τη νέα φορολογική αντιμετώπιση των κερδών των νικητών μετά την 

ψήφιση του σχετικού Νόμου 3775/2009 (με αναβολή ισχύος του έως την 30.4.2010, 

όπου αναμένεται να εξεταστεί εκ νέου ο τρόπος εφαρμογής του), καθώς και με την 

έναρξη ισχύος από την 1η Ιουλίου 2009 του Νόμου 3730/2008 περί απαγόρευσης του 
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καπνίσματος σε όλους τους δημόσιους χώρους περιλαμβανομένων και όλων των 

πρακτορείων της εταιρείας που λειτουργούν στην Ελλάδα.  

3. Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Δεδομένου ότι η εταιρεία μέχρι σήμερα δραστηριοποιείται, πέραν της Ελλάδος, μόνο στην 

Κύπρο (περίπου το 4% των πωλήσεων) και από 1.1.2008 το νόμισμα της Κύπρου είναι 

ευρώ, δεν υφίσταται κανένας κίνδυνος. Επίσης δεν έχουν καταρτιστεί μεγάλες συμβάσεις 

με προμηθευτές σε άλλο νόμισμα πέραν του ευρώ.  

4. Πιστωτικός κίνδυνος 

Οι πωλήσεις γίνονται μέσω εκτεταμένου δικτύου πρακτόρων. Ο μέσος χρόνος συλλογής 

των εισπράξεων είναι τρεις ημέρες περίπου. 

Ο βασικός πιστωτικός κίνδυνος του Ομίλου, ο οποίος δεν θεωρείται σημαντικός 

προέρχεται από επισφαλείς απαιτήσεις από πράκτορες καθώς και από τις οφειλές 

πρακτόρων στις οποίες έχουν γίνει  έντοκες ρυθμίσεις.  

Πολιτική της εταιρείας είναι να παρακολουθεί διαρκώς τις συναλλαγές με τους πράκτορες 

με τη θέσπιση ορίου χρεωστικού υπολοίπου ανά πράκτορα το οποίο ο πράκτορας δεν 

μπορεί να υπερβεί σε καμία χρονική στιγμή.  

Δυνητικά πιστωτικός κίνδυνος θα μπορούσε να προκύψει και με τα διαθέσιμα της 

εταιρείας, στην περίπτωση που κάποιο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα εκδηλώσει αδυναμία να 

ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. Για την ελαχιστοποίηση αυτού του κινδύνου ο 

Όμιλος έχει θέσει όρια τα οποία αποτελούν τα μέγιστα ποσά τοποθέτησης ανά 

χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.  

5. Κίνδυνος ρευστότητας 

Η μέθοδος διανομής των κερδών στους νικητές των παιχνιδιών του Ομίλου, διασφαλίζει 

την επάρκεια των διαθεσίμων, διατηρώντας τον κίνδυνο ρευστότητας σε χαμηλά επίπεδα: 

Α) Το ΚΙΝΟ, παιχνίδι προκαθορισμένης απόδοσης, στατιστικά διανέμει περίπου το 70% 

των ακαθάριστων εισπράξεων στους νικητές. Είναι όμως δυνατόν σε κληρώσεις του 

παιχνιδιού, τα κέρδη προς διανομή να υπερβαίνουν ή να υπολείπονται του παραπάνω 

ποσοστού. Σε όλο το χρονικό διάστημα όμως, κατά το οποίο παίζεται το συγκεκριμένο 

παιχνίδι (σωρευτικά αλλά και στις περιόδους εκκαθάρισης των τριών ημερών), οι 

αποδόσεις κινούνται γύρω από το μέσο όρο-στόχο.  

Β) Το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ είναι ένα παιχνίδι προκαθορισμένης απόδοσης βασιζόμενο στα 

αποτελέσματα αθλητικών και μη γεγονότων που συμμετέχουν στο κουπόνι. Θεωρητικά, ο 

κίνδυνος ρευστότητας υπάρχει και θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα: 
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- Τα οικονομικά αποτελέσματα του στοιχηματικού προϊόντος επιβεβαιώνουν το γεγονός 

πως οι στόχοι της εταιρείας για κάθε έτος, που αφορούν στα διανεμόμενα κέρδη, έχουν 

επιτευχθεί. 

- Η καλή διαχείριση, ο σωστός σχεδιασμός του στοιχηματικού προϊόντος και η 

αποτελεσματική διαχείριση κινδύνου δύνανται να συμβάλουν αποτελεσματικά στην 

επίτευξη των στόχων που αφορούν στη στρατηγική της εταιρείας για τα διανεμόμενα 

κέρδη. Ένας άλλος παράγοντας που περιορίζει τον κίνδυνο ρευστότητας είναι ο μεγάλος 

όγκος στοιχημάτων που διενεργείται μέσω της εταιρείας, καθώς και η διαφοροποίηση της 

συμπεριφοράς των παικτών. 

Γ) Τα αριθμολαχεία προκαθορισμένης απόδοσης SUPER 3 και EXTRA 5 κατέχουν μικρό 

ποσοστό στις συνολικές πωλήσεις του Ομίλου και ως εκ τούτου δεν επηρεάζουν 

σημαντικά τη ρευστότητά του.  

Δ) Τα παιχνίδια ΠΡΟΠΟ και ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ έχουν συγκεκριμένο ποσοστό διανομής κερδών 

(επί των συνολικών εισπράξεων), το οποίο δεν μπορεί να υπερβληθεί.  

Ε) Τα λοιπά παιχνίδια και συγκεκριμένα τα παιχνίδια ΛΟΤΤΟ, ΤΖΟΚΕΡ, ΠΡΟΤΟ, σύμφωνα 

με την αναμόρφωση διανέμουν στους νικητές κέρδη μικτής μορφής (ποσοστό επί των 

συνολικών εισπράξεων για τις πρώτες κατηγορίες νικητών και προκαθορισμένα κέρδη για 

τις υπόλοιπες κατηγορίες), γεγονός το οποίο όπως αναμενόταν δεν επέδρασε αρνητικά 

στα συνολικά έσοδα της εταιρείας, δεδομένου και επειδή, τα συγκεκριμένα παιχνίδια 

αντιπροσωπεύουν μικρό ποσοστό επί του συνολικού τζίρου.  

6. Κίνδυνος ταμειακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω 

μεταβολών των επιτοκίων 

Δεν υφίσταται, δεδομένου ότι ο δανεισμός είναι μηδενικός, ενώ η υπερβάλλουσα 

ρευστότητα τοποθετείται σε βραχυπρόθεσμες καταθέσεις με επιτόκια της αγοράς. 

Κατά τη διάρκεια του α΄ τριμήνου του 2010, η ΟΠΑΠ Α.Ε. προέβη στην αγορά Ομολόγων 

Ελληνικού Δημοσίου τριετούς, πενταετούς και δεκαετούς διάρκειας από τη δευτερογενή 

αγορά ομολόγων, με λήξη μέσα στη χρήση 2011. Η συνολική ονομαστική αξία των 

ανωτέρω ομολόγων ανέρχεται σε € 8.500 χιλ., ενώ το συνολικό τίμημα για την εξαγορά 

τους ανήλθε σε € 8.690 χιλ. Οι τόκοι των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου υπόκεινται σε 

παρακράτηση φόρου 10%.  

Δ. Προοπτικές για το έτος 2010 

Οι στόχοι για το τρέχον έτος είναι: 

1. Η ενίσχυση της θέσης της εταιρείας. 

Για την ενίσχυση της θέσης της εταιρείας στην ελληνική αγορά κινούμαστε πάνω σε 

τέσσερις βασικούς άξονες: 
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- Διαρκής παρουσία και παρεμβάσεις σε διεθνές επίπεδο, πρωτίστως ενώπιον των 

οργάνων και των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την προάσπιση και 

ενδυνάμωση της θέσης της εταιρείας στα 11 τυχερά παίγνια, στα οποία έχει 

δικαίωμα δυνάμει της από 15.12.2000 σύμβασης παραχώρησης με το Ελληνικό 

Δημόσιο,  

- Παροχή ουσιαστικής συνδρομής στην Ελληνική Πολιτεία για την αποτελεσματική 

και συστηματική αντιμετώπιση του παράνομου στοιχηματισμού και, κατ’ 

επέκταση, στόχευση του παράνομου και αθέμιτου ανταγωνισμού που σήμερα 

υφίσταται η εταιρεία, κυρίως μέσω του διαδικτύου,  

- Προετοιμασία για την επέκταση των δραστηριοτήτων της εταιρείας στην εγχώρια 

αγορά, με προτεραιότητα και στόχευση στα ηλεκτρονικά τεχνικά και τυχερά 

παίγνια περιορισμένου κέρδους και στο Στιγμιαίο Λαχείο (ΞΥΣΤΟ) και, όταν 

επιτραπεί από την πολιτεία, στην παροχή τυχερών παιχνιδιών μέσω του 

διαδικτύου, και 

- Στοχευμένη διάθεση των διαφημιστικών κονδυλίων, ώστε να επιτευχθεί η κατά το 

δυνατόν αποτελεσματικότερη προβολή των προϊόντων και των υπηρεσιών της 

εταιρείας και, παράλληλα, να κατευθυνθεί η στοιχηματική δραστηριότητα εντός 

της ελληνικής επικράτειας στα τυχερά παίγνια της εταιρείας. 

2. Η προάσπιση της κυρίαρχης θέσης της ΟΠΑΠ Α.Ε. στην ελληνική αγορά 

τυχερών παιγνίων. 

Βελτιώνουμε και αναβαθμίζουμε την ποιότητα και την εικόνα των παιχνιδιών τα οποία 

προσφέρουμε στην ελληνική αγορά, καθιστώντας τα σύγχρονα και ελκυστικά. 

Εμπλουτίζουμε το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ, στοχεύοντας σε ευρύτερο κοινό και 

ανταποκρινόμενοι στις απαιτήσεις των πρακτόρων και των πελατών μας. Αναβαθμίζουμε 

και εκσυγχρονίζουμε τις παρεχόμενες στο δίκτυο των πρακτορείων μας υπηρεσίες. 

Στοχεύουμε στην εισαγωγή του ΣΤΟΙΧΗΜΑ Live. 

3. Η δημιουργία προϋποθέσεων επέκτασης. 

Προετοιμάζουμε οργανωτικά και λειτουργικά τη δομή και τις διαδικασίες της εταιρείας για 

νέα τυχερά παιχνίδια, τα οποία αναμένεται να εισαχθούν στην ελληνική αγορά. Στο 

πλαίσιο αυτό ενισχύουμε τεχνολογικά, αλλά και σε εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό την 

ΟΠΑΠ Α.Ε. 

4. Η αναβάθμιση της εικόνας και λειτουργικότητας του δικτύου των 

πρακτορείων. 

Υλοποιούμε τη νέα συμφωνία με τους ιδιοκτήτες των πρακτορείων και προωθούμε τη 

νομοθετική ρύθμιση για την κατοχύρωσή της και την συμπλήρωση του θεσμικού 

πλαισίου για την επαγγελματική κατάσταση των πρακτόρων.  
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Θέτουμε σε εφαρμογή το έργο της σύγχρονης εμφάνισης των πρακτορείων, της 

αναβάθμισης της λειτουργικότητάς τους και της ενίσχυσης της υποδομής τους, ώστε να 

βελτιωθούν οι παρεχόμενες στο κοινό υπηρεσίες και, συνολικά, η ελκυστικότητα των 

πρακτορείων. 

5. Η μείωση του λειτουργικού κόστους και η αύξηση της παραγωγικότητας. 

Αναβαθμίζουμε τις υπηρεσίες και τις λειτουργίες της εταιρείας, μεγεθύνουμε τις 

δυνατότητές της και οικοδομούμε τις βάσεις για μια παρουσία ανταγωνιστική και 

αυτοδύναμη σε ελληνικό και διεθνές επίπεδο. 

Δημιουργούμε νέες εταιρικές δομές, αξιοποιούμε και ενισχύουμε τους ανθρώπινους 

πόρους και με την πρόσληψη ολιγάριθμου εξειδικευμένου προσωπικού (όπως 

συμβούλους, traders, compilers, odd makers, κλπ). 

Επιδιώκουμε την αύξηση της ανταποδοτικότητας συγκεκριμένων δαπανών διάθεσης 

(διαφημίσεις και χορηγίες) και λαμβάνουμε διαχειριστικά και τεχνολογικά μέτρα, ώστε να 

περιοριστεί το συνολικό λειτουργικό κόστος και να αυξηθεί η παραγωγικότητα.  

6. Η διεθνής παρουσία. 

Στο πλαίσιο του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος που έχει οικοδομήσει σε βάθος χρόνου 

η εταιρεία, εμμένουμε στην άσκηση πρωταγωνιστικού ρόλου. 

Με δεδομένο ότι βασική προτεραιότητα, τουλάχιστον για το 2010, είναι η ενίσχυση της 

θέσης της εταιρείας στην ελληνική και κυπριακή αγορά, παρακολουθούμε συστηματικά τις 

διεθνείς εξελίξεις στον χώρο των τυχερών παιγνίων, καλλιεργούμε συμμαχίες και 

αναζητούμε, μέσω επαφών με διεθνείς παρόχους, τις συνέργιες εκείνες οι οποίες, υπό 

ευνοϊκές συνθήκες και κατάλληλες προϋποθέσεις, θα είναι δυνατόν να αξιοποιηθούν στο 

μέλλον. 

Ε. Παράθεση σημαντικών συναλλαγών του εκδότη με συνδεδεμένα προς 

αυτόν μέρη  

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζεται το σύνολο των συναλλαγών της εταιρείας και του 

Ομίλου με τα συνδεδεμένα μέρη όπως αυτά ορίζονται στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24:  

Συναλλαγές εταιρείας με συνδεδεμένες εταιρείες 
 
Εταιρεία Έξοδα Έσοδα Υποχρεώσεις Απαιτήσεις 

(ποσά σε χιλ. ευρώ) 
ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Α.Ε. 10.525 1.299 2.902 642
OPAP GLORY LTD - - - -
OPAP INTERNATIONAL LTD 286 8 41 708
OPAP CYPRUS LTD - 19.799 - 5.356
GLORY TECHNOLOGY LTD - - - -
ΝEUROSOFT Α.Ε. 3 - 3 -
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Συναλλαγές Ομίλου με συνδεδεμένες εταιρείες 
 

Εταιρεία Έξοδα Υποχρεώσεις 
(ποσά σε χιλ. ευρώ) 

GLORY TECHNOLOGY LTD 1.520 0 
ΝEUROSOFT Α.Ε. 3 3 

 
1. Βάσει της διακρατικής συμφωνίας της 1ης Ιανουαρίου 2003, η θυγατρική εταιρεία 

ΟΠΑΠ (ΚΥΠΡΟΥ) LTD καταβάλλει το 10% των εσόδων της από τα παιχνίδια στη μητρική 

εταιρεία. Η αμοιβή αυτή ανήλθε στο ποσό των € 19.735 χιλ. για την χρήση 2009. Στην 

περίοδο 1.1 – 31.12.2009 η μητρική εταιρεία πώλησε δελτία αριθμολαχείων στην εν λόγω 

θυγατρική αντί του ποσού των € 64 χιλ.  

Το ποσό που ήταν οφειλόμενο την 31η Δεκεμβρίου 2009 ήταν € 5.356 χιλ.  

2. Η θυγατρική ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. στη χρήση 2009 απέδωσε στην ΟΠΑΠ 

Α.Ε.: α) ποσό € 750 χιλ. για το μέρισμα χρήσης 2008, β) ποσό € 27 χιλ. που κατέβαλε η 

μητρική εταιρεία για κοινόχρηστα του έκτου ορόφου του κτιρίου (Πανεπιστημίου 25) στο 

οποίο στεγάζεται η θυγατρική, γ) ποσό € 50 χιλ. για παρασχεθείσες υπηρεσίες της ΟΠΑΠ 

Α.Ε. προς την ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. και ποσό € 472 χιλ., που κατέβαλε η 

θυγατρική στη μητρική για κοινές δαπάνες, σύμφωνα με τη μεταξύ τους σύμβαση την 

22α Ιουνίου 2009 και δ) ποσό € 203 χιλ. που κατέβαλε η ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Α.Ε στη μητρική για αγορά 34 φορτηγών αυτοκινήτων, στα πλαίσια της προαναφερθείσας 

σύμβασης.  

Το υπόλοιπο ποσό την 31η Δεκεμβρίου 2009 ήταν € 642 χιλ.  

3. Η μητρική στην τρέχουσα περίοδο απέδωσε στη θυγατρική της ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. ποσό € 10.525 χιλ. Το ποσό αφορά στις διενεργηθείσες για την ΟΠΑΠ 

Α.Ε.: α) μισθοδοσία και λοιπές δαπάνες εργαζομένων, συμβούλων, συνεργατών κλπ, β) 

διάφορες δαπάνες και γ) αμοιβές της θυγατρικής, όπως αυτές προβλέπονται στη σύμβαση 

της 22ας Ιουνίου 2009 μεταξύ της μητρικής και της θυγατρικής εταιρείας. 

Το οφειλόμενο ποσό κατά την 31η Δεκεμβρίου 2009 ανήλθε σε € 2.902 χιλ.  

4. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. απέδωσε κατά τη χρήση 2009 στη θυγατρική της ΟΠΑΠ 

INTERNATIONAL LTD, ποσό € 286 χιλ. το οποίο αφορά σε αμοιβή για την παροχή 

συμβουλευτικών υπηρεσιών στα παιχνίδια προκαθορισμένης απόδοσης στοιχηματισμού, 

που διεξάγει η μητρική, σύμφωνα με την μεταξύ τους σύμβαση της 24ας Σεπτεμβρίου 

2009. 

Το οφειλόμενο ποσό την 31η Δεκεμβρίου 2009 ανήλθε σε € 41 χιλ.  

5. Η θυγατρική ΟΠΑΠ INTERNATIONAL LTD στη χρήση 2009 απέδωσε στην ΟΠΑΠ Α.Ε. 

ποσό € 8 χιλ. για το μίσθωμα (από 10.9.2009 έως 31.12.2009) του ιδιόκτητου κτιρίου της 

μητρικής επί της οδού Κύπρου 90 – 92 στο Περιστέρι, στο οποίο στεγάζεται η θυγατρική. 

Στις 31 Δεκεμβρίου 2009 στα βιβλία της μητρικής απεικονίζεται ποσό € 700 χιλ. που 
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αφορά υπόλοιπο προκαταβολής ποσού € 1.000 χιλ. προς τη θυγατρική ΟΠΑΠ 

INTERNATIONAL LTD σύμφωνα με την μεταξύ τους σύμβαση.  

Συνεπώς το ποσό που ήταν οφειλόμενο την 31η Δεκεμβρίου 2009 ήταν € 708 χιλ. 

6. Η θυγατρική εταιρεία ΟΠΑΠ GLORY LTD στην χρήση 2009 κατέβαλε στη συγγενή 

εταιρεία GLORY TECHNOLOGY LTD ποσό € 1.520 χιλ. που αφορά αμοιβή διαχείρισης on 

line συστήματος UGS (μηχανολογικός εξοπλισμός) και διοικητικές υπηρεσίες. 

Το οφειλόμενο ποσό την 31η Δεκεμβρίου 2009 ήταν € 0 χιλ.  

7. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. στην χρήση 2009 κατέβαλε στη συγγενή (των θυγατρικών της εταιρειών 

ΟΠΑΠ INTERNATIONAL LTD και ΟΠΑΠ ΚΥΠΡΟΥ LTD) εταιρεία NEUROSOFT Α.Ε. ποσό € 

3 χιλ., το οποίο αφορά στην παροχή υπηρεσιών για την κάλυψη αναγκών του παιχνιδιού 

ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ, βάσει του Ιδιώτικού Συμφωνητικού της 17ης Απριλίου 2008. 

Το οφειλόμενο ποσό την 31η Δεκεμβρίου 2009 ήταν € 3 χιλ.  

Συναλλαγές και υπόλοιπα με μέλη του Δ.Σ. και Διευθυντικά Στελέχη 
 

  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1.1-
31.12.2009 

1.1-
31.12.2009 

ΜΙΣΘΟΙ 7.780 6.775 

BONUS 381 297 

ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ & 

ΠΑΡΟΧΕΣ 29 29 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ 
ΣΤΕΛΕΧΗ 

ΚΟΣΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 493 363 

ΣΥΝΟΛΟ  8.683 7.464 

 
  ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1.1-
31.12.2009 

1.1-
31.12.2009 

ΜΙΣΘΟΙ 1.001 482 

BONUS - - 

ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ & 

ΠΑΡΟΧΕΣ 191 191 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 12 9 

ΣΥΝΟΛΟ  1.204 682 

 
Οι απαιτήσεις του Ομίλου και της εταιρείας από συνδεδεμένα μέρη αφορούν κυρίως σε 

προκαταβολές αποζημίωσης και στεγαστικά δάνεια που έχουν καταβληθεί σε Διευθυντικά 

Στελέχη που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, όπως αυτές προβλέπονται στη 

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Σ.Σ.Ε. § 7.8) και ανήλθαν στο ποσό των € 3.017 χιλ. 
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Τα υπόλοιπα τέλους χρήσης από αμοιβές μελών Δ.Σ. και μισθοδοσία Διευθυντών Ομίλου 

και εταιρείας αφορούν σε: α) αμοιβές και παροχές μελών Δ.Σ. της ΟΠΑΠ Α.Ε. € 3 χιλ. και 

β) μισθούς και λοιπές παροχές Διευθυντών της ΟΠΑΠ Α.Ε. € 2.405 χιλ.  

ΣΤ. Εταιρική Διακυβέρνηση και μερισματική πολιτική της ΟΠΑΠ Α.Ε. 

Εταιρική Διακυβέρνηση 

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. έχει υιοθετήσει τις Αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης, όπως αυτές 

οριοθετούνται από την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία και τις διεθνείς πρακτικές. Η 

Εταιρική Διακυβέρνηση ως σύνολο κανόνων, αρχών και μηχανισμών ελέγχου, βάσει των 

οποίων οργανώνεται και διοικείται η εταιρεία, στόχο έχει τη διαφάνεια προς το επενδυτικό 

κοινό, καθώς επίσης τη διασφάλιση των συμφερόντων των μετόχων της και όλων όσων 

συνδέονται με τη λειτουργία της. 

Στο πλαίσιο αυτό η εταιρεία υιοθέτησε Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, καθώς και 

Κανονισμό Εργασίας.  

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τους κανόνες 

λειτουργίας και τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, τους κανόνες λειτουργίας 

της Επιτροπής Αμοιβών και Παροχών, της Επιτροπής Ελέγχου, της Διεύθυνσης 

Εσωτερικού Ελέγχου, της Διεύθυνσης Ασφάλειας και Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων, της 

Διεύθυνσης Στρατηγικής του Ομίλου, της Διεύθυνσης Συντονισμού Θυγατρικών και του 

Τμήματος Διαχειριστικών Συστημάτων, Συνεχούς Εταιρικής Βελτίωσης και Συμμόρφωσης 

με το Εταιρικό Κανονιστικό Πλαίσιο. Περιλαμβάνεται, επίσης, η διάρθρωση των 

Διευθύνσεων της εταιρείας, τα αντικείμενα τους και οι διαδικασίες λειτουργίας αυτών, οι 

αρμοδιότητες, τα καθήκοντά του προσωπικού, καθώς και η σχέση των διευθύνσεων 

μεταξύ τους και με τη Διοίκηση. 

 Στον Κανονισμό Εργασίας ρυθμίζονται οι σχέσεις της εταιρείας με το προσωπικό της, τα 

ειδικότερα θέματα εργασίας όπως προσλήψεις, προαγωγές, αποδοχές και αξιολογήσεις 

του προσωπικού.  

Το Διοικητικό Συμβούλιο:  

Διασφαλίζει την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, με σκοπό να 

επιβεβαιώνεται διαρκώς η εμπιστοσύνη των επενδυτών της εταιρείας, τόσο στη χώρα μας 

όσο και διεθνώς.  

Υιοθετεί διαδικασίες αξιολόγησης των εταιρικών δραστηριοτήτων που να ανταποκρίνονται 

στην ιδιαίτερη φύση και το εύρος της εταιρείας. 

Αξιοποιεί το σύνολο του στελεχιακού δυναμικού και των υπαλλήλων της εταιρείας και του 

Ομίλου, ώστε να επιτυγχάνεται τόσο η μέγιστη δυνατή απόδοση όσο και η ορθή και 

υπεύθυνη διαχείριση εμπιστευτικών πληροφοριών κατά την εκτέλεση των καθηκόντων 

τους. 
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Επενδύει σε θέματα που άπτονται της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης με ειδικότερο 

γνώμονα τη μεγιστοποίηση του κοινωνικού οφέλους των δράσεων και προγραμμάτων 

που σχεδιάζει και υλοποιεί η εταιρεία. 

Αξιολογεί την αποτελεσματικότητα του συστήματος διαχείρισης κινδύνων, με στόχο τη 

διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας της εταιρείας. 

Παρακολουθεί και αξιολογεί την αποτελεσματικότητα του συστήματος εσωτερικού 

ελέγχου και των γενικότερων ελεγκτικών διαδικασιών. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας είναι ο θεματοφύλακας των Αρχών Εταιρικής 

Διακυβέρνησης της εταιρείας. Σήμερα απαρτίζεται από τέσσερα (4) εκτελεστικά και επτά 

(7) μη εκτελεστικά μέλη. Από τα μη εκτελεστικά μέλη τα τρία (3) πληρούν τις 

προϋποθέσεις που, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002 για την Εταιρική 

Διακυβέρνηση, αποκαλούνται «ανεξάρτητα» (σύμφωνα με την απόφαση της 5ης 

Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, καθώς και το πρακτικό του 

Διοικητικού Συμβουλίου περί εκ νέου συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα 

- 3η συνεδρίαση / 21 Ιανουαρίου 2010, θέμα 1ο). 

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΠΑΠ Α.Ε. πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας 

και διαχωρισμού αρμοδιοτήτων, καθώς μέλη της έχουν αναλάβει την εποπτεία και τον 

έλεγχο για την αξιολόγηση των διαδικασιών που εφαρμόζονται για την εκπλήρωση των 

υποχρεώσεων, τόσο της ίδιας της εταιρείας όσο και του Ομίλου απέναντι στους μετόχους 

και στο επενδυτικό κοινό.  

Ν. 3016/2002 άρθρο 7, παρ. 2 (Internal Audit)  

Ο Εσωτερικός Έλεγχος αποτελεί βασική και απαραίτητη προϋπόθεση της Εταιρικής 

Διακυβέρνησης. 

Στο πλαίσιο των αρχών της Εταιρικής Διακυβέρνησης και της ευθύνης της Διοίκησης για 

την επίτευξη των στόχων της εταιρείας, η Διοίκηση της εταιρείας της ΟΠΑΠ Α.Ε. έχει 

ενσωματώσει στην λειτουργία της τη Διεύθυνση  Εσωτερικού Ελέγχου η οποία υιοθετεί 

ένα σύνολο ελεγκτικών μηχανισμών και διαδικασιών, το οποίο καλύπτει σε συνεχή βάση 

κάθε δραστηριότητα της εταιρείας και των θυγατρικών της και συντελεί στην 

αποτελεσματική και ασφαλή λειτουργία τους.  

 Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου της ΟΠΑΠ Α.Ε. αποτελεί ανεξάρτητη οργανωτική 

μονάδα, η οποία αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Σύμφωνα με την 

παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν. 3016/2002, ο Εσωτερικός Έλεγχος εποπτεύεται από ένα (1) 

έως τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο 

της ΟΠΑΠ ΑΕ έχει ορίσει στην υπ’ αριθμ. 3/21.1.2010 (θέμα 2ο) συνεδρίασή του, 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 παρ. 2 του Ν. 3016/2002, ένα (1) μη 

εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. την κ. Ευθαλία Σιαμάνη, με αναπληρωτή το ανεξάρτητο μη 

εκτελεστικό μέλος του, κ. Παναγιώτη Βρυώνη. 
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Οι αρμοδιότητές του Εσωτερικού Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3016/2002, 

συνίστανται στα εξής: 

α) Παρακολουθεί την εφαρμογή και την συνεχή τήρηση του εσωτερικού κανονισμού 

λειτουργίας και του καταστατικού της εταιρείας, καθώς και της εν γένει νομοθεσίας, που 

αφορά την εταιρεία και ιδιαίτερα της νομοθεσίας των ανωνύμων εταιρειών και της 

χρηματιστηριακής. 

β) Αναφέρει στο Διοικητικό Συμβούλιο τις περιπτώσεις σύγκρουσης των ιδιωτικών 

συμφερόντων των μελών του Δ.Σ. ή των διευθυντικών στελεχών της εταιρείας με τα 

συμφέροντα της εταιρείας, τις οποίες διαπιστώνει κατά την άσκηση των καθηκόντων του. 

γ) Οι εσωτερικοί ελεγκτές οφείλουν να ενημερώνουν εγγράφως μια φορά τουλάχιστον το 

τρίμηνο το Δ.Σ. για το διενεργούμενο από αυτούς έλεγχο και να παρίστανται κατά τις Γ.Σ. 

των μετόχων. 

δ) Οι εσωτερικοί ελεγκτές παρέχουν μετά από έγκριση του Δ.Σ. της εταιρείας 

οποιαδήποτε πληροφορία ζητηθεί εγγράφως από εποπτικές αρχές, συνεργάζονται με 

αυτές και διευκολύνουν με κάθε τρόπο το έργο παρακολούθησης, ελέγχου και εποπτείας 

που αυτές ασκούν. 

ε) Την υλοποίηση της επιχειρησιακής στρατηγικής. 

στ) Την αναγνώριση και αντιμετώπιση των πάσης φύσεως κινδύνων που 

αναλαμβάνονται, συμπεριλαμβανομένου και του λειτουργικού κινδύνου. 

ζ) Τη διασφάλιση της πληρότητας και της αξιοπιστίας των στοιχείων και πληροφοριών 

που απαιτούνται για τον ακριβή και έγκαιρο προσδιορισμό της χρηματοοικονομικής 

κατάστασης της εταιρείας και των θυγατρικών της και την παραγωγή αξιόπιστων 

οικονομικών καταστάσεων. 

η) Τη συμμόρφωση με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την λειτουργία της, 

συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών κανονισμών και των κανόνων δεοντολογίας. 

θ) Την πρόληψη και την αποφυγή λανθασμένων ενεργειών και παρατυπιών που θα 

μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τη φήμη και τα συμφέροντα της εταιρείας, των 

μετόχων και των συναλλασσομένων με αυτήν. 

Ν. 3693/2008, άρθρο 37 «Επιτροπή Ελέγχου» (Audit Committee) 

Η αποστολή της Επιτροπής Ελέγχου της ΟΠΑΠ Α.Ε. είναι η παροχή υποστήριξης στο 

Διοικητικό Συμβούλιο για την εκπλήρωση της υποχρέωσής του έναντι των μετόχων, του 

επενδυτικού κοινού και άλλων συναλλασσομένων εν γένει με την εταιρεία.  

Η Επιτροπή Ελέγχου της ΟΠΑΠ Α.Ε. συστάθηκε με την απόφαση της 5ης Έκτακτης 

Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας και αποτελείται από ένα (1) ανεξάρτητο 

μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. τον κ. Ρογκάκο Βενετσάνο, ως Πρόεδρο, και δύο (2) μη 

εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., τον κ. Δημοσθένη Αρχοντίδη και την κ. Χρυσή Χατζή, ως 
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μέλη. Η Επιτροπή Ελέγχου, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008, 

έχει ενδεικτικά τις παρακάτω υποχρεώσεις: 

α) την παρακολούθηση της διαδικασίας της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, 

β) την παρακολούθηση της αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος εσωτερικού 

ελέγχου και του συστήματος διαχείρισης κινδύνων, καθώς και την παρακολούθηση της 

ορθής λειτουργίας της μονάδας των εσωτερικών ελεγκτών της ελεγχόμενης οντότητας, 

γ) την παρακολούθηση της πορείας του υποχρεωτικού ελέγχου των ατομικών και 

ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, 

δ) την επισκόπηση και παρακολούθηση θεμάτων συναφών με την ύπαρξη και διατήρηση 

της αντικειμενικότητας και ανεξαρτησίας του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού 

γραφείου, ιδιαιτέρως όσον αφορά την παροχή στην ελεγχόμενη οντότητα άλλων 

υπηρεσιών από τον νόμιμο ελεγκτή ή το ελεγκτικό γραφείο.  

Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται σε αυτήν τουλάχιστον δύο μέλη, ενώ 

δεν επιτρέπεται η συμμετοχή δια αντιπροσώπου. Αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη 

πλειοψηφία των παρευρισκομένων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος 

του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου  

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου προβαίνουν ετησίως σε αξιολόγηση του έργου της 

Επιτροπής και παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης στο Διοικητικό 

Συμβούλιο. Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου διαρκεί όσο και η θητεία τους ως 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.  

Μερισματική πολιτική - Διάθεση καθαρών κερδών 

Σχετικά με τη διανομή μερίσματος, η Διοίκηση της εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ 

άλλων την αποδοτικότητα της εταιρείας, τις προοπτικές και τα επενδυτικά πλάνα 

προτείνει με βάση τα καθαρά κέρδη της ΟΠΑΠ Α.Ε. τη διανομή μερίσματος ίσου με 1,75 

€ / μετοχή (προ παρακράτησης φόρου 10% σύμφωνα τα προβλεπόμενα στο άρθρο 18 

του Ν. 3697/2008) έναντι 2,20 € / μετοχή το 2008, μειωμένου κατά 20,45%. 

Από τα καθαρά κέρδη της ΟΠΑΠ Α.Ε. (μετά την αφαίρεση του φόρου εισοδήματος καθώς 

και του αναβαλλόμενου φόρου) ύψους € 586.992.687,38 αφού μεταφερθεί ποσό € 

28.742.677,38 στα αδιανέμητα κέρδη της καθαρής θέσης της ΟΠΑΠ Α.Ε., το υπόλοιπο 

δύναται να διατεθεί προς απόδοση διανομής μερίσματος χρήσης 2009 ως εξής:  

 
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ 586.992.677,38
ΑΔΙΑΝΕΜΗΤΑ ΚΕΡΔΗ 28.742.677,38
ΣΥΝΟΛΟ 558.250.000,00
ΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 1,75

 
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, με βάση τα αποτελέσματα του εννεάμηνου 2009, το 

Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΠΑΠ Α.Ε. με την υπ' αριθμ. 30/23.11.2009 συνεδρίασή του, 
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ενέκρινε τη διανομή προμερίσματος € 0,65 ανά μετοχή, προ παρακράτησης φόρου, 

(συνολικό ποσό € 207.350.000), με ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων 

προμερίσματος (record date) την 18.12.2009, ημερομηνία αποκοπής την 16.12.2009 και 

ημερομηνία πληρωμής την 24.12.2009. Από το προμέρισμα χρήσης 2009 παρακρατήθηκε 

φόρος 10%, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 18 του Ν. 3697/2008. 

Ζ. Αριθμός και ονομαστική αξία μετοχών 

Όλες οι μετοχές που έχουν εκδοθεί από την εταιρεία είναι κοινές μετοχές. 

Ο συνολικός εγκεκριμένος αριθμός κοινών μετοχών ήταν 319.000.000 στις 31 Δεκεμβρίου 

2009 με ονομαστική αξία € 0,30 ανά μετοχή (€ 0,30 το 2008). Όλες οι εκδοθείσες 

μετοχές είναι πλήρως εξοφλημένες.  

Δεν υπήρχαν μεταβολές στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά τη χρήση που έληξε 

την 31η Δεκεμβρίου 2009. 

Η. Σημαντικά γεγονότα μετά τη λήξη της χρήσης 2009 και μέχρι την 

ημερομηνία ανακοίνωσης των οικονομικών καταστάσεων 

Κατά τη διάρκεια του α΄ τριμήνου του 2010, η ΟΠΑΠ Α.Ε. προέβη στην αγορά Ομολόγων 

Ελληνικού Δημοσίου τριετούς, πενταετούς και δεκαετούς διάρκειας από τη δευτερογενή 

αγορά ομολόγων, με λήξη μέσα στη χρήση 2011. Η συνολική ονομαστική αξία των 

ανωτέρω ομολόγων ανέρχεται σε € 8.500 χιλ., ενώ το συνολικό τίμημα για την εξαγορά 

τους ανήλθε σε € 8.690 χιλ. Οι τόκοι των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου υπόκεινται σε 

παρακράτηση φόρου 10%. 

 

Στις 28.1.2010 ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος χρήσης 2008 στα γραφεία της 

μητρικής εταιρείας σύμφωνα με τον οποίο τα τηρηθέντα βιβλία κρίθηκαν επαρκή και 

ακριβή και δεν προέκυψαν παρατυπίες ή παραλείψεις που να επηρεάζουν το κύρος τους. 

 

Δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά θέματα που να έχουν ανακύψει έπειτα από το πέρας της 

χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2009.  



ΟΠΑΠ Α.Ε. – Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσης 2009 

Ο.Π.Α.Π Α.Ε. – Κηφισού 62, 121 32 Περιστέρι, Ελλάδα, Τηλ.: +30 (210) 5798800 
29 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ 

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 παρ. 7-8 ΤΟΥ Ν. 

3556/2007 

Η παρούσα επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας προς την 

Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της περιλαμβάνει αναλυτικές πληροφορίες 

σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007.  

1. Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας 

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ενενήντα πέντε εκατομμύρια επτακόσιες 

χιλιάδες (€ 95.700.000), διαιρούμενο σε τριακόσια δεκαεννέα εκατομμύρια (319.000.000) 

κοινές ονομαστικές, με δικαίωμα ψήφου, μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του 

ευρώ (€ 0,30) εκάστη. 

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας δεν μεταβλήθηκε κατά τη διάρκεια της χρήσης 

1.1.2009 έως 31.12.2009 

 Όλες οι μετοχές είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στην Αγορά Αξιών του 

Χρηματιστηρίου Αθηνών, στην κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης. 

Τα δικαιώματα των μετόχων της εταιρείας, που πηγάζουν από τη μετοχή της, 

ισοδυναμούν με το ποσοστό συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο. 

Κάθε μετοχή παρέχει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προβλέπει ο Νόμος και 

το Καταστατικό της και ειδικότερα: 

• Το δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση της εταιρείας. 

• Το δικαίωμα επί του μερίσματος από τα ετήσια ή τα κατά την εκκαθάριση κέρδη της 

εταιρείας καθώς επίσης και το δικαίωμα στη περιουσία της σε περίπτωση 

εκκαθάρισης. Μέρισμα δικαιούται κάθε μέτοχος ο οποίος αναφέρεται στο τηρούμενο 

από την εταιρεία μητρώο μετόχων κατά την ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων 

μερίσματος. Ο τρόπος και ο χρόνος καταβολής ανακοινώνεται από την εταιρεία μέσω 

των μέσων ενημέρωσης που προβλέπονται στο Ν. 3556/2007 και τις οικείες 

αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Το δικαίωμα είσπραξης του μερίσματος 

παραγράφεται και το αντίστοιχο ποσό περιέρχεται στο Δημόσιο μετά την παρέλευση 

5 ετών από το τέλος του έτους κατά το οποίο ενέκρινε την διανομή του η Γενική 

Συνέλευση.  

• Το δικαίωμα προτίμησης σε κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με 

μετρητά και την ανάληψη νέων μετοχών. 

• Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλες τις αρμοδιότητες και εξουσίες της 

κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης (σύμφωνα με το άρθρο 48 του καταστατικού της). 
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Η ευθύνη των μετόχων της εταιρείας περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών 

που κατέχουν. 

• Το δικαίωμα λήψης αντιγράφου των οικονομικών καταστάσεων και των εκθέσεων 

των ορκωτών ελεγκτών και του Διοικητικού Συμβουλίου. 

2. Περιορισμοί στη μεταβίβαση μετοχών της εταιρείας 

Η μεταβίβαση των μετοχών της εταιρείας γίνεται όπως ορίζει ο νόμος και δεν υφίστανται 

περιορισμοί στη μεταβίβασή τους από το καταστατικό της, πλην του ποσοστού των 

μετοχών που κατέχει το Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο σύμφωνα με τον παρ. 1 του άρθρου 

14 του Ν. 3336/2005, δεν μπορεί να είναι κατώτερο του 34% του εκάστοτε μετοχικού 

κεφαλαίου της εταιρείας. 

3. Σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές κατά την έννοια των διατάξεων 

του Ν. 3556/2007 

Οι μέτοχοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που στις 31.12.2009, σύμφωνα με δήλωσή τους, 

κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό μεγαλύτερο από 5% του συνολικού αριθμού των 

μετοχών της και των αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου, παρατίθενται στον παρακάτω 

πίνακα: 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ  34,0001% 

CAPITAL RESEARCH AND MANAGEMENT COMPANY 13,3874% * 

* Στο ανωτέρω ποσοστό συμπεριλαμβάνεται ποσοστό 5,148% δικαιωμάτων ψήφου της 

ελεγχόμενης από αυτήν εταιρείας  Capital Income Builder Inc. 

4. Κάτοχοι κάθε είδους μετοχών που παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγχου 

Δεν υφίστανται μετοχές της εταιρείας που παρέχουν στους κατόχους τους ειδικά 

δικαιώματα ελέγχου. 

5. Περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου 

Δεν υφίστανται  από τις διατάξεις του  καταστατικού της εταιρείας περιορισμοί των 

δικαιωμάτων ψήφου στους κατόχους αυτών. 

6. Συμφωνίες μετόχων γνωστές στην εταιρεία, που συνεπάγονται περιορισμούς 

στη μεταβίβαση μετοχών ή στην άσκηση δικαιωμάτων ψήφου 

Δεν είναι γνωστή στην εταιρεία η ύπαρξη συμφωνιών μεταξύ των μετόχων της, οι οποίες 

συνεπάγονται περιορισμούς στη μεταβίβαση των μετοχών της ή στην άσκηση 

δικαιωμάτων ψήφου που απορρέουν από τις μετοχές της. 

7. Κανόνες διορισμού και αντικατάστασης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

και τροποποίησης του καταστατικού 

Οι κανόνες που προβλέπει το καταστατικό της εταιρείας για το διορισμό και την 

αντικατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της και την τροποποίηση των 
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διατάξεων του καταστατικού δεν διαφοροποιούνται από τα προβλεπόμενα στον Κ.Ν. 

2190/1920 όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

8. Αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου ή ορισμένων μελών του για 

έκδοση νέων μετοχών ή την αγορά ιδίων μετοχών 

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του καταστατικού της εταιρείας, με απόφαση της Γενικής 

Συνελεύσεως, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 

2190/1920 όπως ισχύει, μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο το δικαίωμα, με 

απόφασή του που θα λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του 

συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση 

νέων μετοχών, μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την 

ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. Η εξουσία 

αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για 

χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση. Δεν 

έχει ληφθεί τέτοια απόφαση από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Σύμφωνα με το ίδιο 

άρθρο του καταστατικού, με απόφαση της καταστατικής Γενικής Συνέλευσης μπορεί να 

θεσπίζεται πρόγραμμα διάθεσης μετοχών στα μέλη του Δ.Σ. και στο προσωπικό της 

εταιρείας, καθώς επίσης και των συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών, με τη μορφή 

δικαιώματος προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών, με τους όρους και τις 

προϋποθέσεις της παρ. 13 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Δεν έχει 

ληφθεί τέτοια απόφαση από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, οι εισηγμένες στο 

Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρείες μπορούν να αποκτούν ίδιες μετοχές, με απόφαση της 

Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων τους, η οποία ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις 

των προβλεπόμενων αποκτήσεων και, ιδίως, τον ανώτατο αριθμό μετοχών που είναι 

δυνατόν να αποκτηθούν και τη διάρκεια για την οποία χορηγείται η έγκριση. Η απόκτηση 

αυτών γίνεται με ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με τις προϋποθέσεις 

που προβλέπονται στο νόμο. Δεν υπάρχει αντίθετη διάταξη στο καταστατικό της 

εταιρείας. Δεν έχει ληφθεί τέτοια απόφαση από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. 

9. Σημαντικές συμφωνίες που έχει συνάψει η εταιρεία που τίθενται σε ισχύ, 

τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της εταιρείας 

κατόπιν δημόσιας πρότασης και τα αποτελέσματα των συμφωνιών αυτών 

Δεν υφίσταται συμφωνίες, οι οποίες τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε 

περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της εταιρείας κατόπιν δημόσιας πρότασης. 

10. Κάθε συμφωνία που η εταιρεία έχει συνάψει με τα μέλη του Διοικητικού 

της Συμβουλίου ή με το προσωπικό της, η οποία προβλέπει αποζημίωση σε 

περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο ή τερματισμό της 

θητείας ή της απασχόλησης τους εξαιτίας της δημόσιας πρότασης 
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Δεν υπάρχουν συμφωνίες της εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της, οι 

οποίες να προβλέπουν την καταβολή αποζημίωσης ειδικά σε περίπτωση παραίτησης ή 

απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο ή τερματισμού της θητείας ή της απασχόλησής τους 

εξαιτίας δημόσιας πρότασης. Οι σχηματισμένες προβλέψεις για αποζημιώσεις λόγω εξόδου 

από την υπηρεσία του προσωπικού της εταιρείας, ανήλθαν την 31.12.2009 στο ποσό των 

€ 23.338 χιλ. (του Ομίλου € 23.514 χιλ.). 

 

 

Χάρης Σταματόπουλος 

  

 

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 
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IV. Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις 
 

Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της 

ΟΠΑΠ Α.Ε. στις 22 Μαρτίου 2010 και είναι αναρτημένες στη διεύθυνση διαδικτύου της 

εταιρείας www.opap.gr καθώς και στο διαδικτυακό τόπο του Χ.Α. όπου και θα 

παραμείνουν στη διάθεση του επενδυτικού κοινού για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 

πέντε ετών από την ημερομηνία της συντάξεως και δημοσιοποίησής τους. 

Επισημαίνεται ότι τα δημοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και 

πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις στοχεύουν στο να 

παράσχουν στον αναγνώστη μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση, την 

οικονομική θέση και τα συνολικά έσοδα της εταιρείας, αλλά δεν παρέχουν την 

ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων των 

χρηματοοικονομικών επιδόσεων και των ταμειακών ροών της εταιρείας και του Ομίλου 

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ). 

http://www.opap.gr/
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1α. Ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης  
Για τις χρήσεις που έληξαν την 31η Δεκεμβρίου 2009, 2008 και 2007 

(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 
 

    ΟΜΙΛΟΣ 
  ΣΗΜ. 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    
Κυκλοφορούν ενεργητικό   
Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα  11.1 699.587 706.388 492.860
Αποθέματα  11.2 1.166 1.310 703
Απαιτήσεις από πελάτες 11.3 35.509 66.349 32.401
Λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού 11.4 194.098 224.898 155.136
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού  930.360 998.945 681.100
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό   
Ασώματες ακινητοποιήσεις  11.5 224.870 253.286 336.379
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 11.6 85.637 97.663 108.119
Επενδύσεις σε ακίνητα 11.7 1.295 1.362 -
Υπεραξία 11.8 8.435 8.435 7.672
Επενδύσεις σε θυγατρικές 11.9 - - -
Επενδύσεις σε συγγενείς 11.10 12.938 1.470 1.608
Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις από πελάτες 11.3 3.368 2.988 4.438
Λοιπά στοιχεία μη κυκλοφορούντος 
ενεργητικού 11.11 14.558 15.313 15.692
Αναβαλλόμενοι φόροι ενεργητικού 11.12 21.320 22.079 11.915
Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού  372.421 402.596 485.823
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  1.302.781 1.401.541 1.166.923
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ   
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις   
Υποχρεώσεις  11.13 145.341 147.128 125.749
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων 11.14 32.411 53.474 61.394
Φόροι  11.15 397.554 378.965 237.345
Δεδουλευμένες και λοιπές υποχρεώσεις 11.16 32.395 49.530 52.444
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων  607.701 629.097 476.932
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις   
Υποχρεώσεις  χρηματοδοτικών μισθώσεων 11.14 8 32.419 84.429
Προγράμματα παροχών προσωπικού  11.17 23.514 22.637 21.566
Προβλέψεις 11.18 45.290 31.793 8.159
Άλλες μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  11.19 7.856 7.022 6.756
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων  76.668 93.871 120.910
Ίδια κεφάλαια    
Μετοχικό κεφάλαιο  11.20 95.700 95.700 95.700
Αποθεματικά  11.21 43.809 43.700 43.700
Συναλλαγματικές διαφορές 11.23 (23) (23) (8)
Κέρδη εις νέον  478.926 539.196 429.568
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων   618.412 678.573 568.960
Δικαιώματα μειοψηφίας  - - 121
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  618.412 678.573 569.081
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  1.302.781 1.401.541 1.166.923

 
Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των οικονομικών καταστάσεων 
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1β. Κατάσταση οικονομικής θέσης εταιρείας 
Για τις χρήσεις που έληξαν την 31η Δεκεμβρίου 2009, 2008 και 2007 

(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 
    ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
  ΣΗΜ. 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    
Κυκλοφορούν ενεργητικό   
Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα  11.1 598.942 603.509 404.825
Αποθέματα  11.2 1.080 1.310 703
Απαιτήσεις από πελάτες 11.3 38.979 69.001 33.775
Λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού 11.4 193.455 223.236 154.248
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού  832.456 897.056 593.551
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό    
Ασώματες ακινητοποιήσεις  11.5 224.857 253.253 336.332
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 11.6 83.355 95.423 107.322
Επενδύσεις σε ακίνητα 11.7 2.754 2.898 -
Υπεραξία 11.8 - - -
Επενδύσεις σε θυγατρικές 11.9 36.527 36.527 35.627
Επενδύσεις σε συγγενείς 11.10 1.200 1.200 1.200
Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις από πελάτες 11.3 3.368 2.988 4.438
Λοιπά στοιχεία μη κυκλοφορούντος 
ενεργητικού 11.11 14.549 15.304 15.676
Αναβαλλόμενοι φόροι ενεργητικού 11.12 34.120 35.900 25.420
Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού  400.730 443.493 526.015
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  1.233.186 1.340.549 1.119.566
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις    
Υποχρεώσεις  11.13 139.154 142.031 130.370
Υποχρεώσεις  χρηματοδοτικών μισθώσεων 11.14 32.411 53.474 61.394
Φόροι  11.15 395.577 378.104 234.593
Δεδουλευμένες και λοιπές υποχρεώσεις 11.16 30.755 46.161 48.159
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων  597.897 619.770 474.516
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις    
Υποχρεώσεις  χρηματοδοτικών μισθώσεων 11.14 8 32.419 84.429
Προγράμματα παροχών προσωπικού  11.17 23.338 22.637 21.566
Προβλέψεις 11.18 44.090 31.743 8.159
Άλλες μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  11.19 7.672 6.842 6.631
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων  75.108 93.641 120.785
Ίδια κεφάλαια     
Μετοχικό κεφάλαιο  11.20 95.700 95.700 95.700
Αποθεματικά  11.21 43.060 43.060 43.060
Κέρδη εις νέον  421.421 488.378 385.505
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων   560.181 627.138 524.265
Δικαιώματα μειοψηφίας  - - -
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  560.181 627.138 524.265
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  1.233.186 1.340.549 1.119.566

 
Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των οικονομικών καταστάσεων 
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2. Κατάσταση συνολικών εσόδων 
Για τις χρήσεις που έληξαν την 31η Δεκεμβρίου 2009 και 2008 

(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ πλην των κερδών ανά μετοχή) 
 

  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
  ΣΗΜ.  2009 2008 2009 2008 
Κύκλος εργασιών 10.1, 10.2 5.440.932 5.519.591 5.222.199 5.328.100
Κόστος πωληθέντων  11.24 (4.311.256) (4.363.730) (4.124.076) (4.202.537)
Μικτό κέρδος  1.129.676 1.155.861 1.098.123 1.125.563
Άλλα λειτουργικά έσοδα  11.25 2.639 5.129 22.965 21.207
Δαπάνες διάθεσης 11.26 (154.562) (136.835) (151.032) (133.391)
Δαπάνες διοίκησης 11.26 (43.447) (43.771) (41.516) (38.780)
Άλλα λειτουργικά έξοδα 11.27 (10.458) (20.377) (10.335) (20.359)
Λειτουργικό αποτέλεσμα  923.848 960.007 918.205 954.240
Κέρδη / (Ζημιές) από πώληση παγίων  (12) - (12) -
Έσοδα / (Ζημιές) από συγγενείς επιχειρήσεις 11.10 20 (138) - -
Ζημιές από απομείωση περιουσιακών 
στοιχείων  - - - -
Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα  11.28 23.050 34.094 19.941 28.775
Μερίσματα από θυγατρικές  - - 750 2.558
Κέρδη προ φόρων  946.906 993.963 938.884 985.573
Δαπάνη φόρου εισοδήματος 11.29 (352.358) (275.623) (350.111) (274.320)
Αναβαλλόμενος φόρος 11.29 (759) 10.164 (1.780) 10.480
Κέρδη μετά φόρων  593.789 728.504 586.993 721.733
Ιδιοκτήτες μητρικής  593.789 728.488 586.993 721.733
Δικαιώματα μειοψηφίας  - 16 - -
Λοιπά συνολικά έσοδα    
Συναλλαγματικές διαφορές από την 
μετατροπή των οικονομικών καταστάσεων 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του 
εξωτερικού 

 - - - -

Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης μετά 
από φόρους   - - - -

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 
χρήσης μετά από φόρους  593.789 728.504 586.993 721.733
Ιδιοκτήτες μητρικής  593.789 728.488 586.993 721.733
Δικαιώματα μειοψηφίας  - 16 - -
Βασικά κέρδη ανά μετοχή σε € 11.30 1,8614 2,2837 1,8401 2,2625

 
Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τμημα των οικονομικών καταστάσεων
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3. Καταστάσεις μεταβολών ιδίων κεφαλαίων 

3.1. Ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων  

Για τις χρήσεις που έληξαν την 31η Δεκεμβρίου 2009, 2008 και 2007 
(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 

 

  

Μετοχικό 
κεφάλαιο Αποθεματικά Κέρδη εις 

νέον 

Αποθεματικό μετατροπής 
οικονομικών 

καταστάσεων εξωτερικού 
Σύνολο Δικαιώματα 

Μειοψηφίας

Σύνολο 
ιδίων 

κεφαλαίων 
Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 
2007 95.700 43.700 378.101 84 517.585 134 517.719 
Συνολικά συγκεντρωτικά έσοδα 
περιόδου 1.1-31.12.2007 - - 571.437 - 571.437 (13) 571.424 
Συναλλαγματικές διαφορές - - - (92) (92) - (92) 
Μερίσματα πληρωθέντα - - (519.970) - (519.970) - (519.970) 
Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 
2007 95.700 43.700 429.568 (8) 568.960 121 569.081 
Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 
2008 95.700 43.700 429.568 (8) 568.960 121 569.081 
Συνολικά συγκεντρωτικά έσοδα 
περιόδου 1.1-31.12.2008 - - 728.488 - 728.488 16 728.504 
Συναλλαγματικές διαφορές - - - (15) (15) - (15) 
Εξαγορά ποσοστού θυγατρικής - - - - - (137) (137) 
Μερίσματα πληρωθέντα - - (618.860) - (618.860) - (618.860) 
Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 
2008 95.700 43.700 539.196 (23) 678.573 0 678.573 
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Μετοχικό 
κεφάλαιο Αποθεματικά Κέρδη εις 

νέον 

Αποθεματικό μετατροπής 
οικονομικών καταστάσεων 

εξωτερικού 
Σύνολο Δικαιώματα 

Μειοψηφίας

Σύνολο 
ιδίων 

κεφαλαίων 
Υπόλοιπο την 1η 
Ιανουαρίου 2009 95.700 43.700 539.196 (23) 678.573 0 678.573 
Συνολικά συγκεντρωτικά 
έσοδα περιόδου 1.1-
31.12.2009 - - 593.789 - 593.789 - 593.789 
Αποθεματικά - 109 (109) - 0 - 0 
Μερίσματα πληρωθέντα - - (653.950) - (653.950) - (653.950) 
Υπόλοιπο την 31η 
Δεκεμβρίου 2009 95.700 43.809 478.926 (23) 618.412 - 618.412 

 
 

Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των οικονομικών καταστάσεων 
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3.2. Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων της ΟΠΑΠ Α.Ε. 

Για τις χρήσεις που έληξαν την 31η Δεκεμβρίου 2009, 2008 και 2007 

(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 
 

 Μετοχικό 
κεφάλαιο Αποθεματικά Κέρδη εις 

νέον 

Αποθεματικό μετατροπής 
οικονομικών 

καταστάσεων εξωτερικού 

Σύνολο Ιδίων 
κεφαλαίων 

Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2007 95.700 43.060 351.173 - 489.933 
Συνολικά συγκεντρωτικά έσοδα περιόδου 1.1-
31.12.2007 - - 554.302 - 554.302 
Μερίσματα πληρωθέντα - - (519.970) - (519.970) 
Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2007 95.700 43.060 385.505 - 524.265 

Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2008 95.700 43.060 385.505 - 524.265 
Συνολικά συγκεντρωτικά έσοδα περιόδου 1.1-
31.12.2008 - - 721.733 - 721.733 
Μερίσματα πληρωθέντα - - (618.860) - (618.860) 
Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2008 95.700 43.060 488.378 - 627.138 
      

Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2009 95.700 43.060 488.378 - 627.138 
Συνολικά συγκεντρωτικά έσοδα περιόδου 1.1-
31.12.2009 - - 586.993 - 586.993 

Μερίσματα πληρωθέντα - - (653.950) - (653.950) 

Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2009 95.700 43.060 421.421 - 560.181 
 

Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των οικονομικών καταστάσεων
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4. Κατάσταση ταμειακών ροών 
Για τις χρήσεις που έληξαν την 31η Δεκεμβρίου 2009 και 2008 

(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 
  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 2009 2008 2009 2008
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ       
Κέρδη προ φόρων 946.906 993.963 938.884 985.573
Προσαρμογή για:   
Αποσβέσεις 42.975 96.855 42.540 96.537
Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα (23.087) (34.094) (19.978) (28.775)
Προγράμματα παροχών προσωπικού  877 1.071 701 1.071
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 2.624 3.000 2.500 3.000
Άλλες προβλέψεις 7.347 23.634 7.347 23.584
Μερίσματα από θυγατρικές - - (750) (2.558)
Συναλλαγματικές διαφορές 37 53 37 53
Άλλα μη ταμειακά στοιχεία 6 - - -
Ζημιές / (κέρδη) από συγγενείς (20) 138 - -
Αποτελέσματα επενδυτικής δραστηριότητας 99 (188) 12 (182)
Σύνολο 977.764 1.084.432 971.293 1.078.303
Μεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης   
(Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων 144 (608) 230 (608)
(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων 35.458 (36.699) 34.029 (37.294)
Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (16.927) 15.519 (16.288) 6.681
Αύξηση / (μείωση) φόρων πληρωθέντων (4.724) 2.069 (5.836) 3.755
Σύνολο 991.715 1.064.713 983.428 1.050.837
Τόκοι έξοδα (3.176) (5.622) (3.092) (5.600)
Φόροι εισοδήματος πληρωθέντες (299.829) (202.568) (299.090) (200.977)
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 688.710 856.523 681.246 844.260
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ   
Είσπραξη από πώληση παγίων 220 269 200 197
Δάνεια στο προσωπικό  926 123 926 123
Αγορά καθαρών στοιχείων ενεργητικού συγγενών (11.520) - - -
Αγορά καθαρών στοιχείων ενεργητικού θυγατρικών - (900) - (900)
Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων (2.132) (2.318) (1.562) (2.085)
Αγορά ασώματων ακινητοποιήσεων (654) (2.286) (582) (2.244)
Μερίσματα από θυγατρικές - - 750 2.558
Τόκοι έσοδα  26.238 39.563 23.044 34.221
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες 13.078 34.451 22.776 31.870
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ   
Πληρωμές κεφαλαίου χρηματοδοτικών μισθώσεων (53.474) (59.930) (53.474) (59.930)
Μερίσματα πληρωθέντα (655.115) (617.516) (655.115) (617.516)
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες (708.589) (677.446) (708.589) (677.446)

Καθαρή αύξηση / (μείωση) διαθεσίμων  
και ταμειακών ισοδυνάμων (6.801) 213.528 (4.567) 198.684
Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα έναρξης χρήσης 706.388 492.860 603.509 404.825
Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα τέλους 
χρήσης 699.587 706.388 598.942 603.509

 
Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των οικονομικών καταστάσεων
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5. Πληροφορίες για την εταιρεία και τον Όμιλο 

5.1. Γενικές πληροφορίες 

Οι οικονομικές καταστάσεις εταιρείας και Ομίλου έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) όπως αυτά έχουν αναπτυχθεί και δημοσιευθεί από την 

Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB). 

H ΟΠΑΠ Α.Ε. είναι η μητρική εταιρεία του Ομίλου. Ιδρύθηκε το 1958 ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού 

δικαίου, ανασυστάθηκε σε ανώνυμη εταιρεία το 1999 με έδρα την Ελλάδα και η τήρηση των 

λογιστικών βιβλίων ως ανώνυμης εταιρείας ξεκίνησε το 2000. Έδρα της εταιρείας, η οποία αποτελεί 

και το βασικό τόπο διεξαγωγής των εργασιών της είναι η Λεωφ. Κηφισού 62, 121 32 Περιστέρι, 

Ελλάδα. Οι μετοχές της ΟΠΑΠ Α.Ε. είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών.  

Οι οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2009 

(συμπεριλαμβανομένων και των συγκριτικών στοιχείων της χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 

2008) εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο την 22η Μαρτίου 2010. Σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία, δεν επιτρέπονται προσθήκες στις οικονομικές καταστάσεις μετά την έγκρισή τους. 

5.2. Φύση δραστηριοτήτων  

Η εταιρεία εξαγόρασε στις 13.10.2000 το 20ετές αποκλειστικό δικαίωμα διεξαγωγής, οργάνωσης και 

λειτουργίας συγκεκριμένων αριθμολαχείων και παιχνιδιών πρόγνωσης αθλητικών γεγονότων έναντι 

ποσού € 322.817 χιλ. Βάσει της παραπάνω εξαγοράς η εταιρεία έχει το αποκλειστικό δικαίωμα 

διεξαγωγής, οργάνωσης και λειτουργίας εννέα ήδη υφιστάμενων αριθμολαχείων και παιχνιδιών 

πρόγνωσης αθλητικών γεγονότων, καθώς και δύο νέων αριθμολαχείων που δεν έχουν εισαχθεί 

ακόμα στην αγορά. Η εταιρεία έχει επίσης το αποκλειστικό δικαίωμα εκμετάλλευσης και διαχείρισης 

οποιουδήποτε νέου παιχνιδιού πρόγνωσης αθλητικών γεγονότων στην Ελλάδα καθώς και το δικαίωμα 

πρώτης προτίμησης για κάθε νέο παιχνίδι που θα αποφασίσει να διεξάγει το Ελληνικό Δημόσιο.  

Προς το παρόν, η εταιρεία οργανώνει, διεξάγει και λειτουργεί έξι αριθμολαχεία (ΤΖΟΚΕΡ, ΛΟΤΤΟ, 

ΠΡΟΤΟ, EXTRA 5, SUPER 3 και KΙΝΟ) και τρία παιχνίδια πρόγνωσης αθλητικών γεγονότων 

(ΣΤΟΙΧΗΜΑ, ΠΡΟΠΟ και ΠΡΟΠΟ-ΓΚΟΛ). Επίσης έχει σχεδιάσει δύο νέα τυχερά παιχνίδια (BINGO και 

SUPER 4). Προσφέρει τα παιχνίδια της μέσω ενός εκτεταμένου on-line δικτύου 5.193 αντιπροσώπων. 

6. Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων 

Οι οικονομικές καταστάσεις (Ομίλου και εταιρείας) έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά 

Πρότυπα. Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, 

όπως αυτή τροποποιείται με την αναπροσαρμογή γηπέδων και κτιρίων, χρηματοοικονομικών 

στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση και χρηματοοικονομικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων 

(συμπεριλαμβανομένων των παράγωγων χρηματοοικονομικών στοιχείων) σε εύλογες αξίες μέσω του 

αποτελέσματος και την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern). 
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Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς (ΔΠΧΑ) απαιτεί τη χρήση λογιστικών εκτιμήσεων. Επίσης, απαιτεί την κρίση της Διοίκησης 

κατά την εφαρμογή των λογιστικών αρχών του Ομίλου. Οι περιπτώσεις οι οποίες περιλαμβάνουν 

μεγαλύτερο βαθμό κρίσης και πολυπλοκότητας ή οι περιπτώσεις όπου οι υποθέσεις και οι εκτιμήσεις 

είναι σημαντικές για τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, περιλαμβάνονται στη σημείωση 6.2. 

Το 2003 και 2004, εκδόθηκε από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) μια σειρά από 

καινούρια Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και αναθεωρημένα Διεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ), τα οποία σε συνδυασμό με τα μη αναθεωρημένα Διεθνή Λογιστικά 

Πρότυπα (ΔΛΠ) τα οποία εκδόθηκαν από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, 

προγενέστερης του Συμβουλίου Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), η οποία αναφέρεται ως "the 

IFRS Stable Platform 2005". Ο Όμιλος εφαρμόζει το IFRS Stable Platform 2005 από 1.1.2005. 

6.1. Αλλαγές σε Λογιστικές Αρχές  

6.1.1. Ανασκόπηση Μεταβολών 

Νέα Πρότυπα και Διερμηνείες που υιοθετήθηκαν κατά την διάρκεια της τρέχουσας χρήσης:  

ΔΛΠ 1: Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων  

Οι βασικές αλλαγές αυτού του Προτύπου συνοψίζονται στην ξεχωριστή παρουσίαση των μεταβολών 

της καθαρής θέσης που προέρχονται από συναλλαγές με τους ιδιοκτήτες με την ιδιότητά τους ως 

ιδιοκτήτες (π.χ. μερίσματα, αυξήσεις κεφαλαίου) από τις λοιπές μεταβολές της καθαρής θέσης (π.χ. 

αποθεματικά μετατροπής). Επιπλέον, η βελτιωμένη έκδοση του Προτύπου επιφέρει αλλαγές στην 

ορολογία καθώς και στην παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων. 

Οι νέοι ορισμοί του Προτύπου ωστόσο δεν αλλάζουν τους κανόνες αναγνώρισης, μέτρησης ή 

γνωστοποίησης συγκεκριμένων συναλλαγών και άλλων γεγονότων που απαιτούνται από τα υπόλοιπα 

Πρότυπα. 

Η τροποποίηση του ΔΛΠ 1 είναι υποχρεωτική για τις περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η 

Ιανουαρίου 2009 ενώ οι απαιτήσεις αυτές έχουν εφαρμογή και στο ΔΛΠ 8 «Λογιστικές πολιτικές, 

αλλαγές στις λογιστικές εκτιμήσεις και λάθη».  

ΔΠΧΑ 8: Οικονομικές πληροφορίες κατά τομέα 

Ο Όμιλος υιοθέτησε για πρώτη φορά το ΔΠΧΑ 8 «Οικονομικές πληροφορίες κατά τομέα». Το 

πρότυπο έχει εφαρμοσθεί αναδρομικά με προσαρμογή δηλαδή στους λογαριασμούς και την παρουσίαση 

των στοιχείων του 2008. Κατά συνέπεια τα συγκριτικά στοιχεία του 2008 που περιλαμβάνονται στις 

οικονομικές καταστάσεις διαφέρουν από αυτά που είχαν δημοσιευθεί στις οικονομικές καταστάσεις της 

χρήσης που έληξε την 31.12.2008. 

Παρά το γεγονός ότι η υιοθέτηση του νέου Προτύπου δεν έχει επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο ο 

Όμιλος αναγνωρίζει τους λειτουργικούς της τομείς για τον σκοπό της παροχής πληροφόρησης, ο Όμιλος 
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πλέον παρουσιάζει τα αποτελέσματα του εκάστοτε τομέα με βάση τα στοιχεία που έχει και χρησιμοποιεί 

η Διοίκηση για σκοπούς εσωτερικής πληροφόρησης. 

Οι βασικές αλλαγές αυτού του Προτύπου συνοψίζονται στα εξής: 

1. Τα αποτελέσματα κάθε τομέα βασίζονται στα λειτουργικά αποτελέσματα κάθε ξεχωριστού 

τομέα πληροφόρησης. Στα αποτελέσματα των λειτουργικών τομέων δεν περιλαμβάνονται, το 

χρηματοοικονομικό κόστος και τα χρηματοοικονομικά έσοδα, περιλαμβανομένων των 

αποτελεσμάτων που προκύπτουν από επενδύσεις στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών, καθώς 

και τα αποτελέσματα από φόρους και από διακοπείσες δραστηριότητες.  

2. Επιπλέον, η Διοίκηση του Ομίλου για σκοπούς διοικητικών αποφάσεων που αφορούν στην 

κατανομή των πόρων στους λειτουργικούς της τομείς αλλά και για τον σκοπό της μέτρησης 

της αποδοτικότητας των τομέων, δεν λαμβάνει υπόψη τα έξοδα που αφορούν στις παροχές 

προς το προσωπικό λόγω εξόδου από την υπηρεσία ούτε και το κόστος που προκύπτει από 

τον διακανονισμό των συναλλαγών που βασίζονται σε συμμετοχικούς τίτλους.  

Το Πρότυπο εφαρμόζεται στις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις που αρχίζουν την ή μετά την 1η 

Ιανουαρίου 2009.  

Στη σημείωση 10 πραγματοποιείται περαιτέρω πληροφόρηση που αφορά στην αναγνώριση των 

λειτουργικών τομέων της επιχείρησης και των ακολουθούμενων. 

ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση): Βελτιώσεις στις Γνωστοποιήσεις για Χρηματοοικονομικά Μέσα  

Η τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 7 εισάγει πρόσθετες γνωστοποιήσεις σχετικά με την εύλογη αξία και 

τροποποιεί τις γνωστοποιήσεις αναφορικά με τον κίνδυνο ρευστότητας. Σε σχέση με την εύλογη 

αξία, η τροποποίηση απαιτεί τη γνωστοποίηση μιας ιεραρχίας τριών επιπέδων για όλα τα 

χρηματοοικονομικά μέσα που αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία, καθώς επίσης και συγκεκριμένες 

γνωστοποιήσεις σχετικά με οποιεσδήποτε μεταφορές μεταξύ των επιπέδων της ιεραρχίας και 

λεπτομερείς γνωστοποιήσεις σε σχέση με το επίπεδο τρία. Επιπρόσθετα, τροποποιούνται οι 

απαιτούμενες γνωστοποιήσεις για τον κίνδυνο ρευστότητας σε σχέση με τα παράγωγα 

χρηματοοικονομικά μέσα και τα στοιχεία του ενεργητικού που χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση 

της ρευστότητας. Οι συγκριτικές πληροφορίες δεν έχουν αναπροσαρμοστεί καθώς αυτό δεν 

απαιτείται από τις μεταβατικές διατάξεις της τροποποίησης. Η ανωτέρω τροποποίηση εφαρμόζεται 

από επιχειρήσεις για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1.1.2009.  

Τροποποίηση του ΔΛΠ 27: «Ενοποιημένες και Ιδιαίτερες Οικονομικές Καταστάσεις», του 

ΔΠΧΑ 1: «Πρώτη Εφαρμογή των ΔΠΧΑ» όσον αφορά το κόστος κτήσης συμμετοχών σε 

θυγατρικές εταιρείες, κοινοπραξίες ή συγγενείς εταιρείες και υιοθέτηση του 

αναθεωρημένου ΔΛΠ 28: «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις και λογιστικός 

χειρισμός για επενδύσεις σε συγγενείς».  
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Με την παρούσα τροποποίηση, το κόστος κτήσης συμμετοχών σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες 

και σε κοινοπραξίες, στις ατομικές οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, δεν επηρεάζεται πλέον από 

διανομές κερδών που είχαν σχηματισθεί πριν την ημερομηνία απόκτησης των συμμετοχών. Οι εν 

λόγω διανομές θα καταχωρούνται πλέον στα συνολικά έσοδα ως έσοδα από μερίσματα. Με την 

τροποποίηση αυτή επήλθαν επίσης αλλαγές στο ΔΛΠ 36 – Απομείωση στοιχείων ενεργητικού, στο 

οποίο προστέθηκαν ενδείξεις για την απομείωση συμμετοχών, με βάση την επίπτωση στην καθαρή 

θέση των εταιρειών λόγω της διανομής μερισμάτων στις επενδύουσες σε αυτές εταιρείες. Σε ότι 

αφορά τις επιχειρήσεις που για πρώτη φορά συντάσσουν οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα 

ΔΠΧΑ και προκειμένου να καταστεί ευχερέστερη η διαδικασία συντάξεως των εν λόγω καταστάσεων, 

δίνονται εναλλακτικοί τρόποι προσδιορισμού του κόστους κτήσεως συμμετοχών σε θυγατρικές και 

συγγενείς εταιρείες και σε κοινοπραξίες, με βάση την εύλογη αξία των συμμετοχών ή τη λογιστική 

αξία που αυτές είχαν με το προηγούμενα λογιστικά πρότυπα. Σε προηγούμενες χρήσεις, λόγω της 

απουσίας συγκεκριμένων απαιτήσεων από τα Πρότυπα, οι αυξήσεις στη συμμετοχή των θυγατρικών 

είχαν τον ίδιο λογιστικό χειρισμό όπως και στην εξαγορά των θυγατρικών με αναγνώριση υπεραξίας 

όπου ήταν απαραίτητο. Η επίδραση από τη μείωση μιας συμμετοχής σε θυγατρική που δεν περιέκλειε 

απώλεια ελέγχου, αναγνωριζόταν στα συνολικά έσοδα της περιόδου που πραγματοποιούνταν. 

Σύμφωνα, με το αναθεωρημένο ΔΛΠ 27 όλες οι αυξήσεις και οι μειώσεις συμμετοχών σε θυγατρικές 

εταιρείες, αναγνωρίζονται απ’ ευθείας στα ίδια κεφάλαια με καμία επίδραση στην υπεραξία και στα 

συνολικά έσοδα της περιόδου. Σε περίπτωση απώλειας του ελέγχου μιας θυγατρικής ως αποτέλεσμα 

μιας συναλλαγής, το αναθεωρημένο πρότυπο απαιτεί ο Όμιλος να προχωρήσει στην αποαναγνώριση 

όλων των στοιχείων του ενεργητικού, των υποχρεώσεων και των μη ελεγχουσών συμμετοχών, στην 

τρέχουσα αξία τους. Οποιοδήποτε δικαίωμα παραμένει στην πρώην θυγατρική εταιρεία του Ομίλου, 

αναγνωρίζεται στην εύλογη αξία του κατά την ημερομηνία απώλειας του ελέγχου της θυγατρικής. 

Κέρδος ή ζημιά από την απώλεια του ελέγχου αναγνωρίζεται στα συνολικά έσοδα της περιόδου ως η 

διαφορά μεταξύ των εισπράξεων, αν υπάρχουν τέτοιες, και των προσαρμογών. 

Υιοθέτηση των Ετήσιων Βελτιώσεων του 2008 

Η IASB προχώρησε μέσα στο 2009 στην έκδοση «Βελτιώσεις των Διεθνών Προτύπων 

Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 2008» στα πλαίσια της διαδικασίας βελτίωσης των ΔΠΧΑ και 

περιλαμβάνει μια σειρά μικρών τροποποιήσεων σε διάφορα πρότυπα οι οποίες πραγματοποιούνται 

προκειμένου να επιτευχθεί ο ακριβέστερος προσδιορισμός κανόνων και να απαλειφθούν τυχόν 

ασυνέπειες μεταξύ των προτύπων.  

Οι περισσότερες από τις τροποποιήσεις αυτές έχουν έναρξη ισχύος την τρέχουσα περίοδο και δεν 

έχουν σημαντική επίπτωση στον Όμιλο.  
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6.1.2. Πρότυπα, Τροποποιήσεις και Διερμηνείες σε ήδη υπάρχοντα Πρότυπα τα οποία 

βρίσκονται σε ισχύ κατά τη χρήση 2009 αλλά δεν σχετίζονται με τη δραστηριότητα του 

Ομίλου 

ΕΔΔΠΧΑ 13: Προγράμματα Πιστότητας Πελατών 

Τα προγράμματα πιστότητας πελατών παρέχουν στους πελάτες κίνητρα να αγοράζουν προϊόντα ή 

υπηρεσίες μιας επιχείρησης. Εάν ο πελάτης αγοράσει προϊόντα ή υπηρεσίες, τότε η επιχείρηση του 

χορηγεί award credits (πόντους επιβράβευσης) τα οποία ο πελάτης μπορεί να εξαγοράσει στο μέλλον 

προς απόκτηση δωρεάν ή σε μειωμένη τιμή προϊόντων / υπηρεσιών. Τα προγράμματα αυτά δύνανται 

να εφαρμόζονται από την επιχείρηση την ίδια ή από τρίτο μέρος. Η ΕΔΔΠΧΑ 13 μπορεί να 

εφαρμοστεί σε όλα τα award credits προγραμμάτων πιστότητας πελατών που μία επιχείρηση μπορεί 

να χορηγεί στους πελάτες της ως μέρος μίας συναλλαγής πώλησης. Η IFRIC 13 θα εφαρμόζεται 

υποχρεωτικά για περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2008.  

ΕΔΔΠΧΑ 16: Αντισταθμίσεις Καθαρής Επένδυσης σε Επιχειρηματική Δραστηριότητα του 

Εξωτερικού 

Οι επενδύσεις σε επιχειρηματικές δραστηριότητες του εξωτερικού μπορεί να κατέχονται άμεσα από 

μία μητρική επιχείρηση ή έμμεσα από κάποια θυγατρική της. Σκοπός της ΕΔΔΠΧΑ 16 είναι η παροχή 

καθοδήγησης σχετικά με τη φύση των αντισταθμιζόμενων κινδύνων και το ποσό που έχει 

αναγνωριστεί στο αντισταθμιζόμενο στοιχείο για το οποίο έχει προσδιοριστεί σε μία σχέση 

αντιστάθμισης, και το ποια ποσά πρέπει να ανακατατάσσονται από ίδια κεφάλαια στα συνολικά 

έσοδα ως προσαρμογές ανακατάταξης, με τη διάθεση της επιχειρηματικής δραστηριότητας του 

εξωτερικού. 

Η ΕΔΔΠΧΑ 16 εφαρμόζεται από μία επιχείρηση, η οποία αντισταθμίζει το συναλλαγματικό κίνδυνο 

που προέρχεται από μία καθαρή επένδυση σε επιχειρηματική δραστηριότητα του εξωτερικού και 

επιδιώκει να καλύψει τις προϋποθέσεις της λογιστικής αντιστάθμισης, σύμφωνα με το ΔΛΠ 39. Η 

παρούσα Διερμηνεία εφαρμόζεται μόνο σε αντισταθμίσεις καθαρών επενδύσεων σε επιχειρηματικές 

δραστηριότητες στο εξωτερικό, ενώ δεν έχει εφαρμογή σε άλλους τύπους λογιστικής αντιστάθμισης, 

όπως για παράδειγμα για αντισταθμίσεις εύλογης αξίας ή ταμειακών ροών. 

Η ΕΔΔΠΧΑ 16 «Αντισταθμίσεις Καθαρής Επένδυσης σε Επιχειρηματική Δραστηριότητα του 

Εξωτερικού» εφαρμόζεται από επιχειρήσεις για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

1.10.2008. 

Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 2: Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών. 

Προϋποθέσεις κατοχύρωσης και ακυρώσεις. 

Η αναθεώρηση του προτύπου διευκρινίζει ότι ως προϋποθέσεις κατοχύρωσης θεωρούνται μόνο οι 

προϋποθέσεις υπηρεσίας και οι προϋποθέσεις αποδοτικότητας, ενώ οποιοδήποτε άλλο στοιχείο 
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πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την εκτίμηση της εύλογης αξίας των σχετικών παροχών κατά την 

ημερομηνία παραχώρησης.  

Η ανωτέρω τροποποίηση εφαρμόζεται από επιχειρήσεις για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή 

μετά την 1.1.2009.  

 

ΔΛΠ 23: Κόστος Δανεισμού  

Το αναθεωρημένο ΔΛΠ 23 καταργεί την επιλογή της άμεσης αναγνώρισης σαν έξοδο του κόστους 

δανεισμού που αφορά σε απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή παγίου στοιχείου του ενεργητικού. Το 

χαρακτηριστικό αυτού του παγίου είναι ότι απαιτείται ένα σημαντικό χρονικό διάστημα προκειμένου 

να έλθει σε κατάσταση για χρήση ή πώληση. Μία επιχείρηση, παρόλα αυτά, απαιτείται να 

κεφαλαιοποιεί τέτοια κόστη δανεισμού σαν μέρος του κόστους του παγίου. 

Το αναθεωρημένο Πρότυπο δεν απαιτεί την κεφαλαιοποίηση του κόστους δανεισμού που σχετίζεται 

με πάγια στοιχεία που μετρώνται στην εύλογη αξία και αποθέματα που κατασκευάζονται ή 

παράγονται σε μεγάλες ποσότητες συστηματικά ακόμη και αν χρειάζεται ένα σημαντικό χρονικό 

διάστημα προκειμένου να έλθουν σε κατάσταση για χρήση ή πώληση. 

Ο Όμιλος δεν εφαρμόζει το παραπάνω Πρότυπο. 

ΔΛΠ 32: Χρηματοοικονομικά Μέσα, Γνωστοποίηση, Παρουσίαση και ΔΛΠ 1, Παρουσίαση 

των οικονομικών καταστάσεων 

Τροποποιήσεις στα Χρηματοοικονομικά Μέσα διαθέσιμα από τον κάτοχο “puttable” 

Με βάση τη τροποποίηση του ΔΛΠ 32 απαιτείται, εάν πληρούνται συγκεκριμένα κριτήρια, ορισμένα 

χρηματοοικονομικά μέσα διαθέσιμα από τον κάτοχο «puttable» και υποχρεώσεις που ανακύπτουν 

κατά την ρευστοποίηση μιας επιχειρηματικής οντότητας να καταταχθούν ως μέρος των ιδίων 

κεφαλαίων. 

Η τροποποίηση στο ΔΛΠ 1 αναφέρεται στη γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά με τα ανωτέρω 

μέσα που έχουν καταταχθεί ως μέρος των ιδίων κεφαλαίων. Οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 32 

εφαρμόζονται από επιχειρήσεις για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1.1.2009. 

Ο Όμιλος δεν εφαρμόζει το παραπάνω Πρότυπο. 

ΕΔΔΠΧΑ 15: Συμφωνίες Κατασκευής Ακινήτων  

Σκοπός της ΕΔΔΠΧΑ 15 είναι η παροχή οδηγιών αναφορικά με τα ακόλουθα δύο ζητήματα: 

• Αν οι συμφωνίες κατασκευής ακινήτων εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 11 ή του ΔΛΠ 

18. 

• Πότε θα πρέπει να αναγνωρίζεται το έσοδο που προκύπτει από τις συμφωνίες κατασκευής 

ακινήτων. 
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Η παρούσα Διερμηνεία εφαρμόζεται κατά την λογιστική αναγνώριση των εσόδων και των 

σχετιζόμενων με αυτά εξόδων, των επιχειρήσεων που αναλαμβάνουν την κατασκευή ακινήτων είτε 

απευθείας είτε μέσω υπεργολάβων. 

Οι συμφωνίες που εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής της ΕΔΔΠΧΑ 15  είναι οι συμφωνίες 

κατασκευής ακινήτων. Επιπρόσθετα της κατασκευής ακινήτων, αυτού του είδους οι συμφωνίες 

μπορεί να περιλαμβάνουν την παράδοση και άλλων αγαθών ή υπηρεσιών. 

Η ΕΔΔΠΧΑ 15 «Συμφωνίες Κατασκευής Ακινήτων» εφαρμόζεται από τις επιχειρήσεις για ετήσιες 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1.1.2009. Αλλαγές στις λογιστικές πολίτικές αναγνωρίζονται 

σύμφωνα με όσα ορίζονται στο ΔΛΠ 8. 

ΔΛΠ 39: Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίμηση - Τροποποίηση του ΔΛΠ 

39 για ενσωματωμένα παράγωγα σε περιπτώσεις αναταξινόμισης χρηματοοικονομικών 

μέσων   

Η τροποποίηση του ΔΛΠ 39 απαιτεί οι επιχειρήσεις να εκτιμούν εάν χρειάζεται να διαχωρίζουν ένα 

ενσωματωμένο παράγωγο από ένα υβριδικό χρηματοοικονομικό μέσω στις περιπτώσεις 

αναταξινόμησης ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου που αποτιμάται στην εύλογη αξία 

του.  

6.1.3. Πρότυπα, Τροποποιήσεις και Διερμηνείες σε ήδη υπάρχοντα Πρότυπα τα οποία δεν 

έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ και δεν έχουν υιοθετηθεί 

Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα, οι Αναθεωρήσεις Προτύπων και οι ακόλουθες Διερμηνείες για τα 

παρακάτω Πρότυπα έχουν δημοσιευθεί αλλά δεν είναι υποχρεωτικά για τις παρουσιαζόμενες 

οικονομικές καταστάσεις στις οποίες ο Όμιλος δεν έχει προγενέστερα υιοθετήσει: 
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Συνοπτικά οι ανωτέρω Διερμηνείες και Πρότυπα ορίζουν τα ακόλουθα: 

ΔΠΧΑ 3: Συνενώσεις Επιχειρήσεων  

Το αναθεωρημένο Πρότυπο εφαρμόζεται για συνενώσεις επιχειρήσεων που συμβαίνουν την 1η 

Ιουλίου 2009 ή μεταγενέστερα και εφαρμόζεται από την ημερομηνία αυτή και έπειτα. Το 

αναθεωρημένο Πρότυπο επιφέρει αλλαγές στις λογιστικές απαιτήσεις για τις συνενώσεις 

επιχειρήσεων, αλλά συνεχίζει να απαιτεί την εφαρμογή της μεθόδου αγοράς (Purchase Method) και 

έχει σημαντική επίδραση στις συνενώσεις επιχειρήσεων οι οποίες θα συμβούν την 1η Ιουλίου 2009 ή 

μεταγενέστερα. Η Διοίκηση εκτιμά ότι το αναθεωρημένο Πρότυπο δεν θα έχει ουσιώδη επίδραση στις 

οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. 

ΔΛΠ 27: Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και λογιστικός χειρισμός για επενδύσεις 

σε θυγατρικές επιχειρήσεις  

Το αναθεωρημένο Πρότυπο εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου 2009 ή μεταγενέστερα και επιφέρει 

αλλαγές στις λογιστικές απαιτήσεις που αφορούν την απώλεια ελέγχου σε μια θυγατρική καθώς και 

αλλαγές που αφορούν το χρηματοοικονομικό κόστος στις θυγατρικές. Η Διοίκηση εκτιμά ότι το 

αναθεωρημένο Πρότυπο δεν θα έχει ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου.  

Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 2: Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών 

Πρότυπα ή 
Διερμηνείες Περιγραφή 

Έναρξη ισχύος από 
την χρήση που ξεκινά 
την ή μετά την : 

ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις επιχειρήσεων  1.7.2009 

ΔΛΠ 27 Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και λογιστικός 
χειρισμός για επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις 

1.7.2009 
 

ΔΠΧΑ 2 Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών  1.1.2010 

ΔΛΠ 39 
Αναγνώριση και αποτίμηση 
«Τροποποίηση του Προτύπου για στοιχεία που πληρούν τις 
προϋποθέσεις λογιστικής αντιστάθμισης» 

1.7.2009 

ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά Μέσα 1.1.2013 
ΔΛΠ 24 Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών (αναθεώρηση) 1.1.2011 

ΔΛΠ 32 Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση – Ταξινόμηση 
εκδόσεων δικαιωμάτων σε μετοχές 1.2.2010 

ΔΠΧΑ 1  ΔΠΧΑ Πρώτη εφαρμογή – Επιπρόσθετες εξαιρέσεις για 
εταιρείες που εφαρμόζουν τα ΔΠΧΑ για πρώτη φορά 1.1.2010 

ΔΠΧΑ 1 
ΔΠΧΑ Πρώτη εφαρμογή - Περιορισμένες εξαιρέσεις από τη 
συγκριτική πληροφόρηση για τις γνωστοποιήσεις του ΔΠΧΑ 7 
για εταιρείες που εφαρμόζουν τα ΔΠΧΑ για πρώτη φορά 

1.7.2010 

ΕΔΔΠΧΑ 14 Προπληρωμές ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων 1.7.2011 

ΕΔΔΠΧΑ 17 Διανομές μη ταμειακών στοιχείων του ενεργητικού στους 
ιδιοκτήτες 1.7.2009 

ΕΔΔΠΧΑ 18 Μεταφορές στοιχείων ενεργητικού από πελάτες 1.7.2009 

ΕΔΔΠΧΑ 19 Εξόφληση χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων μέσω 
συμμετοχικών τίτλων 1.7.2010 
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Η IASB προχώρησε σε έκδοση τροποποίησης του ΔΠΧΑ 2 αναφορικά με τις συνθήκες επένδυσης του 

κεφαλαίου σύνταξης και της ακύρωσης του. Κανένα από τα τωρινά προγράμματα πληρωμών 

βασιζόμενων σε συμμετοχικούς τίτλους δεν επηρεάζεται από τις τροποποιήσεις αυτές. Η Διοίκηση 

εκτιμά ότι οι τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 2 δε θα έχουν επίδραση στις λογιστικές πολιτικές του Ομίλου. 

Οι τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ εφαρμόζονται από επιχειρήσεις για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την 

ή μετά την 1.1.2010. Η εφαρμογή της τροποποίησης δεν αναμένεται να έχει επίδραση στις 

οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. 

ΔΛΠ 39: Αναγνώριση και αποτίμηση  

Τροποποίηση του ΔΛΠ 39 για στοιχεία που πληρούν τις προϋποθέσεις λογιστικής 

αντιστάθμισης  

Η τροποποίηση του ΔΛΠ 39 αποσαφηνίζει θέματα λογιστικής αντιστάθμισης και πιο συγκεκριμένα τον 

πληθωρισμό και τον one-sided κίνδυνο ενός αντισταθμιζόμενου στοιχείου.  

Οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 39 εφαρμόζονται από επιχειρήσεις για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την 

ή μετά την 1.7.2009.  

ΔΠΧΑ 9: Χρηματοοικονομικά Μέσα 

Η IASB σχεδιάζει να αντικαταστήσει πλήρως το ΔΛΠ 39 « Χρηματοοικονομικά Μέσα: αναγνώριση και 

αποτίμηση» κατά το τέλος του 2010, το οποίο θα τεθεί σε εφαρμογή για ετήσιες οικονομικές 

περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2013. Το ΔΠΧΑ 9 αποτελεί την πρώτο στάδιο του 

συνολικού σχεδίου αντικατάστασης του ΔΛΠ 39. Τα βασικά στάδια έχουν ως εξής: 

1ο στάδιο: Αναγνώριση και αποτίμηση 

2ο στάδιο: Μεθοδολογία απομείωσης 

3ο στάδιο: Λογιστική αντιστάθμισης 

Επιπλέον ένα σχέδιο πραγματεύεται με τα θέματα που αφορούν στη διακοπή αναγνώρισης. 

Το ΔΠΧΑ 9 στοχεύει στη μείωση της πολυπλοκότητας στη λογιστική αντιμετώπιση των 

χρηματοπιστωτικών μέσων παρέχοντας λιγότερες κατηγορίες χρηματοοικονομικών στοιχείων 

ενεργητικού και μια αρχή με βάση προσέγγιση για την ταξινόμησή τους. Κατά το νέο πρότυπο, η 

οικονομική οντότητα ταξινομεί τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργετικού είτε στο αποσβεσμένο 

κόστος είτε στην εύλογη αξία βάσει  

α) του επιχειρηματικού μοντέλου της επιχείρησης για τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών 

στοιχείων ενεργητικού, και 

β) των χαρακτηριστικών των συμβατών ταμειακών ροών των χρηματοοικονομικών στοιχείων 

ενεργητικού (αν δεν έχει επιλέξει να ορίσει το χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού στην εύλογη 

αξία μέσω αποτελεσμάτων). 
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Η ύπαρξη μονό δυο κατηγοριών - αποσβεσμένο κόστος και εύλογη αξία – σημαίνει ότι θα απαιτείται 

μόνο ένα μοντέλο απομείωσης στο πλαίσιο του νέου προτύπου, μειώνοντας έτσι την 

πολυπλοκότητα. 

Η επίδραση από την εφαρμογή του ΔΧΠΑ 9 αξιολογείται από την επιχείρηση καθώς αναμένεται να 

υπάρχει επίδραση στα ίδια κεφάλαια και τα συνολικά έσοδα από το επιχειρηματικό μοντέλο που θα 

διαλέξει η επιχείρηση για τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού της. 

ΔΛΠ 24: Γνωστοποιήσεις Συνδεδεμένων Μερών (αναθεώρηση)  

Με την παρούσα τροποποίηση αποσαφηνίζεται η έννοια των συνδεδεμένων μερών και επιχειρείται 

μείωση στις γνωστοποιήσεις των συναλλαγών ανάμεσα σε συνδεδεμένα μέρη του δημοσίου. 

Συγκεκριμένα, καταργείται η υποχρέωση των συνδεδεμένων μερών δημοσίου να γνωστοποιήσουν τις 

λεπτομέρειες όλων των συναλλαγών με το δημόσιο και με άλλα συνδεδεμένα μέρη δημοσίου, 

αποσαφηνίζει και απλοποιεί τον ορισμό του συνδεδεμένου μέρους και επιβάλλει την γνωστοποίηση 

όχι μόνο των σχέσεων, των συναλλαγών και των υπολοίπων ανάμεσα στα συνδεδεμένα μέρη αλλά 

και των δεσμεύσεων τόσο στις ατομικές όσο και στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Η 

τροποποίηση αυτή, η οποία δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει υποχρεωτική 

εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2011. Η εφαρμογή του αναθεωρημένου προτύπου δεν αναμένεται 

να έχει ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις. 

ΔΛΠ 32 (Τροποποίηση): Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση - Ταξινόμηση εκδόσεων 

δικαιωμάτων σε μετοχές. 

Η Τροποποίηση αναθεωρεί τον ορισμό της χρηματοοικονομικής υποχρέωσης στο ΔΛΠ 32 με σκοπό 

την ταξινόμηση κάποιων δικαιωμάτων προαίρεσης ή δικαιωμάτων αγοράς μετοχών (που αναφέρονται 

μαζί ως «δικαιώματα (rights)») ως συμμετοχικούς τίτλους. Η τροποποίηση είναι υποχρεωτική για 

ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από την 1η Φεβρουαρίου 2010. Η εφαρμογή της 

τροποποίησης δεν αναμένεται να έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. 

Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 1: ΔΠΧΑ Πρώτη εφαρμογή - Επιπρόσθετες εξαιρέσεις για 

εταιρείες που εφαρμόζουν τα ΔΠΧΑ για πρώτη φορά 

Η τροποποίηση παρέχει εξαίρεση από την αναδρομική εφαρμογή των ΔΠΧΑ στην επιμέτρηση 

στοιχείων του ενεργητικού στους τομείς πετρελαίου, φυσικού αερίου και μισθώσεων. Η τροποποίηση 

εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2010. Η 

τροποποίηση δεν είναι εφαρμόσιμη στις εργασίες του Ομίλου. 

Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 1: ΔΠΧΑ Πρώτη Εφαρμογή - Περιορισμένες εξαιρέσεις από τη 

συγκριτική πληροφόρηση για τις γνωστοποιήσεις του ΔΠΧΑ 7 για εταιρείες που 

εφαρμόζουν τα ΔΠΧΑ για πρώτη φορά  
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Η τροποποίηση παρέχει εξαιρέσεις σε εταιρείες που εφαρμόζουν τα ΔΠΧΑ για πρώτη φορά από την 

υποχρέωση να παρέχουν συγκριτικές πληροφορίες σε σχέση με τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται 

από το ΔΠΧΑ 7 ‘‘Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις". Η τροποποίηση εφαρμόζεται για 

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2010. Η τροποποίηση αυτή δεν 

εφαρμόζεται για τον Όμιλο. 

ΕΔΔΠΧΑ 14 (Τροποποίηση) - «Προπληρωμές ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων»  

Η τροποποίηση έγινε για να άρει τον περιορισμό που είχε μια οντότητα στο να αναγνωρίσει ένα 

στοιχείο του ενεργητικού που προέκυπτε από εθελοντικές προπληρωμές που έκανε προς ένα 

πρόγραμμα παροχών προκειμένου να καλύψει τις ελάχιστες κεφαλαιακές υποχρεώσεις του. Η 

τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 

2011. Η διερμηνεία δεν είναι εφαρμόσιμη στον Όμιλο. 

ΕΔΔΠΧΑ 17: Διανομές μη Ταμειακών Στοιχείων του Ενεργητικού στους Ιδιοκτήτες 

Όταν μία επιχείρηση προβαίνει στην ανακοίνωση διανομής και έχει την υποχρέωση να διανείμει 

στοιχεία του ενεργητικού που αφορούν στους ιδιοκτήτες της, θα πρέπει να αναγνωρίζει μία 

υποχρέωση για αυτά τα πληρωτέα μερίσματα. 

Σκοπός της ΕΔΔΠΧΑ 17 είναι η παροχή οδηγιών αναφορικά με το πότε θα πρέπει μία επιχείρηση να 

αναγνωρίζει τα μερίσματα πληρωτέα, το πώς θα πρέπει να τα μετρά καθώς και, το πώς θα πρέπει να 

λογιστικοποιεί τις διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας των στοιχείων του ενεργητικού που 

διανέμονται και της λογιστικής αξίας των πληρωτέων μερισμάτων, όταν η επιχείρηση εξοφλεί τα 

μερίσματα πληρωτέα. 

Η ΕΔΔΠΧΑ 17 «Διανομές μη Ταμειακών Στοιχείων του Ενεργητικού στους Ιδιοκτήτες» εφαρμόζεται 

από τις επιχειρήσεις μελλοντικά για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1.7.2009. 

Νωρίτερη εφαρμογή της Διερμηνείας επιτρέπεται αρκεί η επιχείρηση να γνωστοποιεί το γεγονός αυτό 

στις επεξηγηματικές σημειώσεις των οικονομικών καταστάσεων και ταυτόχρονα να εφαρμόζει το 

ΔΠΧΑ 3 (όπως αναθεωρήθηκε το 2008), το ΔΛΠ 27 (όπως τροποποιήθηκε τον Μάιο του 2008) και το 

ΔΠΧΑ 5 (όπως τροποποιήθηκε από την παρούσα Διερμηνεία). Η αναδρομική εφαρμογή της 

Διερμηνείας δεν επιτρέπεται. 

ΕΔΔΠΧΑ 18. Μεταφορές Στοιχείων Ενεργητικού από Πελάτες 

Η ΕΔΔΠΧΑ 18 εφαρμόζεται κυρίως στις επιχειρήσεις ή οργανισμούς κοινής ωφέλειας. Σκοπός της 

ΕΔΔΠΧΑ 18 είναι να αποσαφηνίζει τις απαιτήσεις των ΔΠΧΑ σχετικά με τις συμφωνίες κατά τις οποίες 

μια επιχείρηση λαμβάνει από ένα πελάτη της μέρος ενσώματων παγίων: οικοπέδων, κτηριακών 

εγκαταστάσεων ή εξοπλισμού, που η επιχείρηση θα πρέπει να χρησιμοποιήσει είτε με σκοπό ο 

πελάτης να αποτελέσει μέρος ενός δικτύου ή με σκοπό ο πελάτης να αποκτήσει συνεχή πρόσβαση 

στη παροχή αγαθών ή υπηρεσιών (όπως για παράδειγμα παροχή ηλεκτρισμού ή νερού). 
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Σε ορισμένες περιπτώσεις, μια επιχείρηση λαμβάνει μετρητά από τους πελάτες της τα οποία θα 

πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την απόκτηση ή τη κατασκευή κάποιας εγκατάστασης με σκοπό τη 

διασύνδεση του πελάτη με το δίκτυο ή τη παροχή αδιάλειπτης πρόσβασης στο δίκτυο αγαθών ή 

υπηρεσιών (ή και στα δύο ταυτόχρονα).  

Η ΕΔΔΠΧΑ 18 αποσαφηνίζει τις περιπτώσεις κατά τις οποίες πληρείται ο ορισμός του ενσώματου 

παγίου, την αναγνώριση και επιμέτρηση του αρχικού κόστους. Επιπλέον προσδιορίζει τον τρόπο με 

τον οποίο μπορεί να γίνει η εξακρίβωση της υποχρέωσης για τη παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών με 

αντάλλαγμα το ενσώματο πάγιο καθώς και τον τρόπο αναγνώρισης του εσόδου και τη λογιστική 

αντιμετώπιση των μετρητών που λαμβάνονται από τους πελάτες.  

Η ΕΔΔΠΧΑ 18 «Μεταφορές Στοιχείων Ενεργητικού από Πελάτες» εφαρμόζεται από τις επιχειρήσεις 

μελλοντικά για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1.7.2009.  

ΕΔΔΠΧΑ 19: Εξόφληση Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων μέσω Συμμετοχικών Τίτλων 

Η Διερμηνεία 19 εξετάζει το θέμα της λογιστικής αντιμετώπισης των περιπτώσεων όταν οι όροι μιας 

χρηματοοικονομικής υποχρέωσης αποτελούν αντικείμενο επαναδιαπραγμάτευσης και ως αποτέλεσμα 

η οντότητα  εκδίδει μετοχικούς τίτλους στον πιστωτή για να εξοφλήσει το σύνολο ή μέρος της 

χρηματοοικονομικής υποχρέωσης. Τέτοιες συναλλαγές αναφέρονται μερικές φορές ως ανταλλαγές 

«χρεωστικών – συμμετοχικών τίτλων» ή συμφωνίες ανταλλαγής μετοχών, και η συχνότητα τους 

αυξάνεται κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης. 

Πριν από τη δημοσίευση της ΕΔΔΠΧΑ 19, υπήρχε σημαντική ποικιλομορφία στη λογιστική 

αντιμετώπιση αυτών των συναλλαγών. Η νέα Διερμηνεία εφαρμόζεται για λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2010, και επιτρέπεται η πρόωρη υιοθέτηση. 

Η Διερμηνεία 19 αφορά μόνο τη λογιστική του οφειλέτη σε τέτοιες ανταλλαγές. Δεν έχει εφαρμογή 

όταν η πιστωτής είναι επίσης άμεσος ή έμμεσος μέτοχος και ενεργεί υπό την ιδιότητά του, ή όταν ο 

πιστωτής και η οντότητα ελέγχονται από το ίδιο μέρος ή μέρη πριν και μετά την συναλλαγή και η 

ουσία της συναλλαγής περιλαμβάνει διανομή κεφαλαίου από ή στην οντότητα. Χρηματοοικονομικές 

υποχρεώσεις που εξοφλούνται μέσω έκδοσης συμμετοχικών τίτλων σύμφωνα με τους αρχικούς 

όρους της χρηματοοικονομικής υποχρέωσης  είναι επίσης εκτός πεδίου εφαρμογής της Διερμηνείας. 

Η Διερμηνεία 19 απαιτεί από τον οφειλέτη να αντιμετωπίζει λογιστικά την χρηματοοικονομική 

υποχρέωση που έχει εξοφληθεί με συμμετοχικούς τίτλους ως εξής: 

• Η έκδοση συμμετοχικών τίτλων στον οφειλέτη για εξόφληση μίας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης 

ή ενός τμήματος μίας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης είναι η ανταλλαγή που καταβάλλεται 

σύμφωνα με την παράγραφο 41 του ΔΛΠ 39. Η οντότητα επιμετρά τους συμμετοχικούς τίτλους 

που εκδίδονται στην εύλογη αξία, εκτός εάν δεν μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα.  

• Εάν η εύλογη αξία των συμμετοχικών τίτλων δεν μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα, τότε 

χρησιμοποιείται η εύλογη αξία της χρηματοοικονομικής υποχρέωσης που έχει εξοφληθεί.  
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• Η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας της χρηματοοικονομικής υποχρέωσης που εξοφλείται και 

του ανταλλάγματος που καταβάλλεται αναγνωρίζεται στα συνολικά έσοδα. 

Ετήσιες Βελτιώσεις 2009 

Κατά το 2009 η IASB προέβη στην έκδοση των ετήσιων βελτιώσεων στα ΔΠΧΑ για το 2009 – μια 

σειρά προσαρμογών σε 12 Πρότυπα – που αποτελεί μέρος του προγράμματος για ετήσιες βελτιώσεις 

στα Πρότυπα. Το πρόγραμμα των ετήσιων βελτιώσεων της IASB στοχεύει στο να πραγματοποιούνται 

απαραίτητες αλλά μη επείγουσες προσαρμογές σε ΔΠΧΑ τα οποία δεν θα αποτελέσουν μέρος 

κάποιου μεγαλύτερου προγράμματος αναθεωρήσεων. Οι περισσότερες προσαρμογές έχουν 

ημερομηνία έναρξης ισχύος για τις ετήσιες χρήσεις που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2010 

ενώ προγενέστερη εφαρμογή τους επιτρέπεται.  

Ο Όμιλος δεν έχει σκοπό να εφαρμόσει κανένα από τα Πρότυπα ή τις Διερμηνείες νωρίτερα. 

 

Με βάση την υπάρχουσα δομή του Ομίλου και τις λογιστικές πολιτικές που ακολουθούνται, η 

Διοίκηση δεν αναμένει σημαντικές επιδράσεις στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου από την 

εφαρμογή των ανωτέρω Προτύπων και Διερμηνειών, όταν αυτά καταστούν εφαρμόσιμα. 

6.2. Σημαντικές λογιστικές κρίσεις, εκτιμήσεις και παραδοχές 

Η προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί από τη Διοίκηση τη 

διενέργεια κρίσεων, εκτιμήσεων και παραδοχών οι οποίες επηρεάζουν τα ποσά του ενεργητικού και 

των υποχρεώσεων, όπως επίσης και τις γνωστοποιήσεις για ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις 

κατά την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων καθώς και τα παρουσιαζόμενα ποσά εσόδων και 

δαπανών κατά τη διάρκεια της παρουσιαζόμενης περιόδου. Τα πραγματικά συνολικά έσοδα μπορεί να 

διαφέρουν από αυτές τις εκτιμήσεις. 

Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις συνεχώς αποτιμώνται και βασίζονται στην ιστορική εμπειρία και άλλες 

παραμέτρους, συμπεριλαμβανομένων και των εκτιμήσεων για μελλοντικά γεγονότα τα οποία 

θεωρούνται εύλογα σύμφωνα με τις περιστάσεις.  

6.2.1. Κρίσεις 

Κατά τη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών πολιτικών της εταιρείας, κρίσεις, πέραν αυτών που 

περιλαμβάνουν εκτιμήσεις, διενεργούνται από τη Διοίκηση και οι οποίες επηρεάζουν τα ποσά που 

αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις. Οι σημαντικότερες κρίσεις σχετίζονται με: 

 την ανακτησιμότητα των εισπρακτέων λογαριασμών  

Η Διοίκηση εξετάζει κατ’ έτος την ανακτησιμότητα των κονδυλίων που περιλαμβάνονται στους 

εισπρακτέους λογαριασμούς, σε συνδυασμό και με εξωτερική πληροφόρηση, (βάσεις δεδομένων 

αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας πελατών, νομικοί κλπ.) προκειμένου να αποφασίσει για την 

ανακτησιμότητα των κονδυλίων που περιλαμβάνονται στους εισπρακτέους λογαριασμούς. 

 κατηγοριοποίηση των επενδύσεων 
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Η Διοίκηση αποφασίζει κατά την απόκτηση μιας επένδυσης, εάν αυτή θα κατηγοριοποιηθεί ως 

διακρατούμενη ως τη λήξη, κατεχόμενη για εμπορικούς σκοπούς, αποτιμώμενη στην εύλογη αξία 

μέσω των αποτελεσμάτων ή διαθέσιμη προς πώληση. Για τις επενδύσεις που χαρακτηρίζονται ως 

διακρατούμενες ως τη λήξη, η Διοίκηση εξετάζει εάν πληρούνται τα κριτήρια του ΔΛΠ 39 και 

συγκεκριμένα το κατά πόσο ο Όμιλος έχει την πρόθεση και την ικανότητα να τις κρατήσει έως τη 

λήξη τους. Ο Όμιλος κατηγοριοποιεί τις επενδύσεις ως κατεχόμενες για εμπορικούς σκοπούς εάν 

αυτές έχουν αποκτηθεί κυρίως για τη δημιουργία βραχυπρόθεσμου κέρδους. Η κατηγοριοποίηση των 

επενδύσεων ως αποτιμώμενες στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων εξαρτάται από τον τρόπο 

με τον οποίο η Διοίκηση παρακολουθεί την απόδοση αυτών των επενδύσεων. Όταν δεν 

κατηγοριοποιούνται ως κατεχόμενες για εμπορικούς σκοπούς αλλά υπάρχουν διαθέσιμες και 

αξιόπιστες εύλογες αξίες και οι μεταβολές στις εύλογες αξίες περιλαμβάνονται στο κέρδος ή στη 

ζημιά στους λογαριασμούς της Διοίκησης, κατηγοριοποιούνται ως αποτιμώμενες στην εύλογη αξία 

μέσω των συνολικών εσόδων. Όλες οι άλλες επενδύσεις κατηγοριοποιούνται ως διαθέσιμες προς 

πώληση. 

 απαξίωση των αποθεμάτων  

 κατά πόσο μια μίσθωση που συνάπτεται με έναν εξωτερικό εκμισθωτή 

κατατάσσεται ως λειτουργική ή χρηματοδοτική. 

6.2.2. Εκτιμήσεις και παραδοχές 

Συγκεκριμένα ποσά που περιλαμβάνονται ή επηρεάζουν τις οικονομικές καταστάσεις και τις σχετικές 

αποκαλύψεις θα πρέπει να εκτιμηθούν, απαιτώντας από τη Διοίκηση να χρησιμοποιήσει παραδοχές 

αναφορικά με τις αξίες ή τις συνθήκες οι οποίες δεν μπορούν να είναι γνωστές με βεβαιότητα κατά 

τη στιγμή προετοιμασίας των οικονομικών καταστάσεων. Μία «κρίσιμη λογιστική εκτίμηση» είναι 

εκείνη που συνδυάζει σημαντικότητα στην απεικόνιση της χρηματοοικονομικής κατάστασης της 

επιχείρησης και των αποτελεσμάτων της και απαιτεί από τη Διοίκηση της εταιρείας πιο δύσκολες, 

υποκειμενικές ή σύνθετες κρίσεις, ενώ συχνά υπάρχει ανάγκη εκτιμήσεων σχετικά με την επίδραση 

γεγονότων τα οποία θεωρούνται ως ενδογενώς αβέβαια. Η εταιρεία αποτιμά τέτοιες κρίσεις σε μία 

συνεχή βάση, στηριζόμενη σε ιστορικά στοιχεία και εμπειρία, σε συμβουλές ειδικών, σε τάσεις και 

μεθόδους οι οποίες θεωρούνται εύλογες σε σχέση με τις περιστάσεις, καθώς και σε προβλέψεις 

αναφορικά με το πώς αυτές ενδέχεται να μεταβληθούν στο μέλλον. Επίσης, στη σημείωση υπ’ αριθ. 

7 «Σύνοψη σημαντικών λογιστικών αρχών», γίνεται αναφορά στις λογιστικές αρχές που έχουν 

επιλεχθεί από τις προτεινόμενες αποδεκτές εναλλακτικές. 

Εκτιμώμενη απομείωση υπεραξίας  

Ο Όμιλος διενεργεί σε ετήσια βάση έλεγχο για τυχόν απομείωση της υπεραξίας και ενδιάμεσα, όταν 

τα γεγονότα ή οι συνθήκες καθιστούν πιθανή την ύπαρξη απομείωσης (π.χ. μία σημαντική δυσμενής 

αλλαγή στο εταιρικό κλίμα ή μία απόφαση για πώληση ή διάθεση μιας μονάδας). Ο καθορισμός της 

ύπαρξης απομείωσης απαιτεί την αποτίμηση της αντίστοιχης μονάδας η οποία εκτιμάται 



ΟΠΑΠ Α.Ε. – Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσης 2009 

Ο.Π.Α.Π Α.Ε. – Κηφισού 62, 121 32 Περιστέρι, Ελλάδα, Τηλ.: +30 (210) 5798800 
55 

χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της προεξόφλησης των ταμειακών ροών. Όταν αυτό κρίνεται διαθέσιμο 

και απαραίτητο, χρησιμοποιούνται σχετικοί συντελεστές πολλαπλασιασμού της αγοράς, προκειμένου 

να επιβεβαιωθούν τα αποτελέσματα από τις προεξοφλημένες ταμειακές ροές. Εφαρμόζοντας αυτή τη 

μεθοδολογία, η εταιρεία βασίζεται σε μία σειρά από παράγοντες, στους οποίους περιλαμβάνονται τα 

πραγματικά λειτουργικά αποτελέσματα, τα μελλοντικά εταιρικά σχέδια, οι οικονομικές προεκτάσεις 

και τα δεδομένα της αγοράς. Στην περίπτωση που από αυτή την ανάλυση προκύπτει απομείωση της 

υπεραξίας, τότε η μέτρηση της απομείωσης απαιτεί εκτίμηση της εύλογης αξίας για κάθε 

αναγνωριζόμενο ενσώματο ή άυλο περιουσιακό στοιχείο. Σε αυτήν την περίπτωση, χρησιμοποιείται η 

προσέγγιση των ταμειακών ροών η οποία αναφέρεται ανωτέρω από ανεξάρτητους εκτιμητές, όπου 

κρίνεται κατάλληλο. 

Διενεργείται έλεγχος για άλλα αναγνωριζόμενα άυλα περιουσιακά στοιχεία με καθορισμένες ωφέλιμες 

ζωές και υποκείμενα σε απόσβεση, συγκρίνοντας τη λογιστική αξία με το άθροισμα των μη 

προεξοφλημένων ταμειακών ροών που αναμένεται να δημιουργηθούν από το περιουσιακό στοιχείο. 

Ελέγχονται τα άυλα περιουσιακά στοιχεία με αόριστες ωφέλιμες ζωές ετησίως χρησιμοποιώντας μία 

μέθοδο εύλογης αξίας όπως τις προεξοφλημένες ταμειακές ροές. Ο Όμιλος ετησίως διενεργεί έλεγχο 

για απομείωση της υπεραξίας, σύμφωνα με την λογιστική πολιτική, όπως αυτή αναφέρεται στη 

σημείωση 7.8. Τα ανακτήσιμα ποσά των μονάδων δημιουργίας ταμειακών ροών έχουν καθοριστεί 

βασιζόμενα σε υπολογισμούς της αξίας σε χρήση (on value-in-use calculations). Αυτοί οι υπολογισμοί 

απαιτούν τη χρήση εκτιμήσεων.  

Φόροι εισοδήματος 

Ο Όμιλος υπόκειται σε φόρο εισοδήματος από διάφορες φορολογικές αρχές. Για τον καθορισμό των 

προβλέψεων για φόρους εισοδήματος απαιτούνται σημαντικές εκτιμήσεις. Υπάρχουν πολλές 

συναλλαγές και υπολογισμοί για τους οποίους ο ακριβής καθορισμός του φόρου είναι αβέβαιος κατά 

τη συνήθη πορεία των εργασιών της επιχείρησης. Ο Όμιλος αναγνωρίζει υποχρεώσεις για 

αναμενόμενα θέματα φορολογικού ελέγχου βασιζόμενη σε εκτιμήσεις για το ποσό των επιπλέον 

φόρων που ενδεχομένως θα οφείλονται. Όταν το τελικό αποτέλεσμα από τους φόρους των 

υποθέσεων αυτών, διαφέρει από το ποσό το οποίο είχε αρχικά αναγνωρισθεί στις οικονομικές 

καταστάσεις, οι διαφορές επιδρούν στο φόρο εισοδήματος και στις προβλέψεις για αναβαλλόμενη 

φορολογία της περιόδου κατά την οποία τα ποσά αυτά οριστικοποιούνται. 

Προβλέψεις  

Η εταιρεία σχηματίζει προβλέψεις για απαιτήσεις ίσες με το ποσό των απαιτήσεων από πράκτορες 

που η Διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ως επισφαλείς. Για να καθορίσει τις απαραίτητες προβλέψεις 

κατά την ημερομηνία του ισολογισμού, λαμβάνει υπόψη τις εγγυήσεις που έχουν καταβληθεί από 

τους πράκτορες σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν τη σχέση της εταιρείας με αυτούς. Οι 

εγγυήσεις αυτές χρησιμοποιούνται για να αντισταθμίσουν επισφαλείς απαιτήσεις από πράκτορες.  
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Η Διοίκηση εκτιμά ότι οι προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους για το 2009, ύψους € 27.379 χιλ. 

(2008: € 24.879 χιλ. ), είναι επαρκείς λόγω των ελέγχων των πιστωτικών κινδύνων, το μεγάλο όγκο 

και τη διαφορετικότητα των απαιτήσεων και τον έλεγχο πιστώσεων σε πραγματικό χρόνο των 

πρακτόρων της εταιρείας μέσω του δικτύου on-line. 

Ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις 

Ο Όμιλος είναι δυνατό να εμπλακεί σε δικαστικές διαμάχες και αξιώσεις κατά τη συνήθη πορεία της 

λειτουργίας του. Η Διοίκηση έχει την άποψη ότι οποιοιδήποτε διακανονισμοί επιτευχθούν δε θα 

επηρεάσουν σημαντικά τη χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου όπως αυτή παρουσιάζεται την 31η 

Δεκεμβρίου 2009. Ωστόσο, ο προσδιορισμός ενδεχόμενων υποχρεώσεων συνδεδεμένων με 

δικαστικές διαμάχες και αξιώσεις είναι μία σύνθετη διαδικασία, που απαιτεί κρίσεις αναφορικά με το 

αποτέλεσμα και την εφαρμογή νόμων και ρυθμίσεων. Αλλαγή στις κρίσεις ή στην εφαρμογή μπορεί 

να έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση ή τη μείωση των ενδεχόμενων υποχρεώσεων της εταιρείας στο 

μέλλον. 

Συνενώσεις Επιχειρήσεων 

Κατά την αρχική αναγνώριση τα στοιχεία του ενεργητικού καθώς και οι υποχρεώσεις της 

αποκτώμενης επιχείρησης συμπεριλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις στις 

εύλογες αξίες τους. Κατά την επιμέτρηση των εύλογων αξιών η Διοίκηση χρησιμοποιεί εκτιμήσεις 

σχετικά με τις μελλοντικές ταμειακές ροές, ωστόσο τα πραγματικά συνολικά έσοδα ενδέχεται να 

διαφέρουν. Οποιαδήποτε αλλαγή στην επιμέτρηση μετά την αρχική αναγνώριση θα επηρεάσει την 

επιμέτρηση της υπεραξίας.  

Ωφέλιμη ζωή αποσβέσιμων στοιχείων 

Η Διοίκηση της εταιρείας εξετάζει τις ωφέλιμες ζωές των αποσβέσιμων στοιχείων σε κάθε χρήση. Την 

31η Δεκεμβρίου 2009 η Διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι οι ωφέλιμες ζωές αντιπροσωπεύουν την 

αναμενόμενη χρησιμότητα των στοιχείων του ενεργητικού. Τα πραγματοποιηθέντα συνολικά έσοδα, 

ωστόσο, είναι πιθανό να διαφέρουν λόγω τεχνικής βαθμιαίας απαξίωσης, κυρίως όσον αφορά το 

λογισμικό και το μηχανογραφικό εξοπλισμό.  

Εύλογη αξία χρηματοοικονομικών μέσων 

Η Διοίκηση χρησιμοποιεί τεχνικές αποτίμησης της εύλογης αξίας των χρηματοοικονομικών μέσων 

όπου δεν είναι διαθέσιμες τιμές από ενεργό αγορά. Λεπτομέρειες των παραδοχών οι οποίες 

χρησιμοποιούνται αναλύονται στις σημειώσεις οι οποίες αφορούν σε χρηματοοικονομικά μέσα. Για 

την εφαρμογή των τεχνικών αποτίμησης, η Διοίκηση χρησιμοποιεί εκτιμήσεις και παραδοχές οι οποίες 

είναι όσο το δυνατό πιο πιθανά, συνεπείς με τις υπάρχουσες πληροφορίες όπου οι συμμετέχοντες θα 

χρησιμοποιούσαν ώστε να αποτιμήσουν ένα χρηματοοικονομικό μέσο. Όπου οι πληροφορίες αυτές 

δεν υπάρχουν, η Διοίκηση χρησιμοποιεί τις καλύτερες δυνατές εκτιμήσεις για τις παραδοχές οι οποίες 
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θα χρησιμοποιηθούν. Οι εκτιμήσεις αυτές είναι πιθανό να διαφέρουν από τις πραγματικές τιμές κατά 

την ημερομηνία κλεισίματος των οικονομικών καταστάσεων. 

6.2.3 Ανακατάταξη κονδυλίων συγκριτικής Οικονομικής Πληροφόρησης 

1. Κατά τη χρήση 2009 πραγματοποιήθηκε ανακατάταξη των ενοποιημένων και ατομικών κονδυλίων 

Χρηματοοικονομικής Θέσης «Απαιτήσεις από πελάτες» των προηγούμενων χρήσεων 2008 και 2007. 

Το ποσό της ανακατάταξης € 2.988 χιλ. και € 4.438 χιλ. αντίστοιχα αφορά μακροπρόθεσμες 

απαιτήσεις από πελάτες και είχε περιληφθεί στο κονδύλι «Απαιτήσεις από πελάτες» στο 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό. 

 ΟΜΙΛΟΣ  
31.12.2008 

(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΝΑΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ
Απαιτήσεις από πελάτες 69.337 (2.988) 66.349
Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις από πελάτες 0 2.988 2.988
Σύνολο 69.337 0 69.337

 

 ΟΜΙΛΟΣ  
31.12.2007 

(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΝΑΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ
Απαιτήσεις από πελάτες 36.839 (4.438) 32.401
Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις από πελάτες 0 4.438 4.438
Σύνολο 36.839 0 36.839

 

 

 ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
31.12.2008 

(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΝΑΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ
Απαιτήσεις από πελάτες 71.989 (2.988) 69.001
Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις από πελάτες 0 2.988 2.988
Σύνολο 71.989 0 71.989

 

 ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
31.12.2007 

(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΝΑΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ
Απαιτήσεις από πελάτες 38.213 (4.438) 33.775
Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις από πελάτες 0 4.438 4.438
Σύνολο 38.213 0 38.213

 

2. Για τον Όμιλο έχουν επαναπροσδιορισθεί τα «κέρδη πρό φόρων, χρηματοδοτικών και 

επενδυτικών αποτελεσμάτων» και τα «κέρδη πρό φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών 
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αποτελεσμάτων και αποσβέσεων» για την χρήση του 2008. Η ανακατάταξη αφορά μερίδιο στο 

κονδύλι κέρδη / (ζημίες) της συγγενούς εταιρείας GLORY TECHNOLOGY LTD.  

 

ΟΜΙΛΟΣ  
  31.12.2008 

(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΝΑΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, 
χρηματοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσμάτων 959.869 138 960.007

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, 
χρηματοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσμάτων και συνολικών 
αποσβέσεων 1.056.724 138 1.056.862

 

7. Σύνοψη σημαντικών λογιστικών αρχών 

Οι σημαντικότερες λογιστικές αρχές οι οποίες χρησιμοποιούνται για τη σύνταξη των οικονομικών 

καταστάσεων συνοψίζονται κατωτέρω. Θα πρέπει να επισημανθεί όπως αναφέρθηκε αναλυτικότερα 

και στην παράγραφο 6.2 ότι χρησιμοποιούνται λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές για τη σύνταξη 

των οικονομικών καταστάσεων. Αν και αυτές οι εκτιμήσεις στηρίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση 

της Διοίκησης για τα τρέχοντα γεγονότα, τα πραγματικά συνολικά έσοδα μπορεί να διαφέρουν σε 

σχέση με αυτές τις εκτιμήσεις.  

7.1. Ενοποίηση και συμμετοχή σε συνδεδεμένες 

Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τους λογαριασμούς της εταιρείας και των 

θυγατρικών της.  

Θυγατρικές 

Θυγατρικές είναι όλες οι οντότητες στις οποίες ο Όμιλος έχει τη δύναμη να ελέγχει τις 

χρηματοοικονομικές και επιχειρηματικές πολιτικές. Η εταιρεία θεωρεί ότι κατέχει και ασκεί έλεγχο 

όταν συμμετέχει με ποσοστό μεγαλύτερο από το ήμισυ των δικαιωμάτων ψήφου.  

Κατά τον προσδιορισμό του κατά πόσο η εταιρεία ασκεί έλεγχο στα δικαιώματα ψήφου μιας άλλης 

οικονομικής οντότητας εξετάζεται η ύπαρξη και η τυχόν επίδραση δυνητικών δικαιωμάτων ψήφου τα 

οποία μπορούν να εξασκηθούν ή να μετατραπούν. 

Όλες οι θυγατρικές του Ομίλου έχουν ως ημερομηνία κλεισίματος την 31η Δεκεμβρίου. 

Οι οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις της μητρικής 

εταιρείας όπως επίσης και των οικονομικών οντοτήτων οι οποίες ελέγχονται από τον Όμιλο με πλήρη 

ενοποίηση.  

Οι θυγατρικές ενοποιούνται με τη μέθοδο της πλήρους ενοποίησης από την ημερομηνία κατά την 

οποία ο Όμιλος αποκτά τον έλεγχο, ενώ παύουν να ενοποιούνται από την ημερομηνία κατά την 

οποία παύει να υπάρχει ο έλεγχος. 
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Επιπλέον, οι θυγατρικές που έχουν αποκτηθεί είναι υποκείμενες στην εφαρμογή της μεθόδου της 

αγοράς. Αυτή περιλαμβάνει την αναπροσαρμογή στην εύλογη αξία όλων των αναγνωρίσιμων 

περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένων των ενδεχόμενων υποχρεώσεων 

της θυγατρικής, κατά την ημερομηνία της απόκτησης, ανεξαρτήτως εάν αυτά έχουν συμπεριληφθεί 

στις οικονομικές καταστάσεις της θυγατρικής πριν την απόκτησή της. Κατά την αρχική αναγνώριση, 

τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις της θυγατρικής περιλαμβάνονται στην ενοποιημένη 

οικονομική θέση στα αναπροσαρμοσμένα ποσά, τα οποία επίσης χρησιμοποιούνται ως βάση για την 

μετέπειτα επιμέτρησή τους σύμφωνα με τις λογιστικές πολιτικές του Ομίλου. Η υπεραξία 

αντιπροσωπεύει το υπερβάλλον του κόστους κτήσης πάνω από την εύλογη αξία του μεριδίου του 

Ομίλου στα αναγνωρίσιμα περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου της αποκτώμενης θυγατρικής κατά την 

απόκτησή της. Εάν το κόστος απόκτησης είναι μικρότερο από την εύλογη αξία των καθαρών 

περιουσιακών στοιχείων της αποκτώμενης θυγατρικής, η διαφορά αναγνωρίζεται απευθείας στα 

συνολικά έσοδα. 

Τα δικαιώματα μειοψηφίας παρουσιάζουν το μέρος των κερδών ή των ζημιών και των net assets τα 

οποία δεν ανήκουν στον Όμιλο. Αν οι ζημιές μιας θυγατρικής που αφορούν σε δικαιώματα 

μειοψηφίας υπερβαίνουν τα δικαιώματα μειοψηφίας στα ίδια κεφάλαια της θυγατρικής, το 

υπερβάλλον ποσό επιμερίζεται στους μετόχους της μητρικής εκτός από το ποσό για το οποίο η 

μειοψηφία έχει μια υποχρέωση και είναι ικανή να καλύψει τις ζημιές αυτές. 

Οι λογιστικές πολιτικές των θυγατρικών επιχειρήσεων μεταβλήθηκαν όπου κρίθηκε απαραίτητο 

προκειμένου να είναι συνεπείς με τις πολιτικές που υιοθετούνται από τον Όμιλο. 

Ενδοεταιρικοί λογαριασμοί απαιτήσεων και υποχρεώσεων καθώς και συναλλαγές έσοδα και έξοδα 

καθώς και μη πραγματοποιηθέντα κέρδη ή ζημιές μεταξύ των εταιρειών απαλείφονται.  

Στις οικονομικές καταστάσεις της ΟΠΑΠ Α.Ε. οι επενδύσεις της εταιρείας σε θυγατρικές 

υπολογίζονται από το κόστος μείον κάθε απομείωση αξίας. Τα μερίσματα αναγνωρίζονται στην 

κατάσταση συνολικών εσόδων όταν ανακοινώνονται. Επίσης, οι επενδύσεις της εταιρείας σε 

συγγενείς εταιρείες υπολογίζονται στο κόστος κτήσεως τους μείον κάθε απομείωση αξίας. Τα 

μερίσματα αναγνωρίζονται στην κατάσταση συνολικά έσοδων όταν ανακοινώνονται.  

Συνδεδεμένες επιχειρήσεις  

Συνδεδεμένες επιχειρήσεις είναι οι οικονομικές οντότητες στις οποίες ο Όμιλος έχει τη δυνατότητα να 

ασκήσει σημαντική επιρροή αλλά δεν αποτελούν ούτε θυγατρικές ούτε δικαιώματα σε κοινοπραξία. 

Σημαντική επιρροή είναι η εξουσία να συμμετάσχει στις αποφάσεις για τις οικονομικές και 

επιχειρηματικές πολιτικές της εκδότριας, αλλά όχι ο έλεγχος σε αυτές τις πολιτικές. Σημαντική 

επιρροή συνήθως υπάρχει όταν η εταιρεία κατέχει ποσοστό μεταξύ 20% με 50% των δικαιωμάτων 

ψήφου μέσω κυριότητας μετοχών ή μέσω άλλου είδους συμφωνίας. 

Οι επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος ενώ για σκοπούς 

ενοποίησης χρησιμοποιείται η μέθοδος της καθαρής θέσης. Η υπεραξία περιλαμβάνεται στη λογιστική 

αξία (κόστος) της επένδυσης και ελέγχεται για απομείωση σαν μέρος της επένδυσης. Όταν μια 
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οικονομική οντότητα του Ομίλου συναλλάσσεται με μια συγγενή επιχείρηση του Ομίλου, τα τυχόν 

διεταιρικά κέρδη και οι ζημιές απαλείφονται κατά το ποσοστό συμμετοχής του Ομίλου στη σχετική 

συγγενή επιχείρηση. 

Όλες οι μετέπειτα μεταβολές στο ποσοστό συμμετοχής στην καθαρή θέση της συγγενούς 

επιχείρησης αναγνωρίζονται στη λογιστική αξία της επένδυσης του Ομίλου. Μεταβολές οι οποίες 

προκύπτουν από τα κέρδη ή τις ζημιές οι οποίες δημιουργούνται από τη συγγενή επιχείρηση 

καταχωρούνται στο λογαριασμό “ (Ζημιές) / Κέρδη συνδεδεμένων εταιρειών” στην ενοποιημένη 

κατάσταση συνολικών έσόδων χρήσης της εταιρείας και συνεπώς επηρεάζουν τα καθαρά 

αποτελέσματα του Ομίλου. Αυτές οι μεταβολές περιλαμβάνουν τις μεταγενέστερες αποσβέσεις των 

ενσώματων ακινητοποιήσεων, τις απoσβέσεις των άυλων περιουσιακών στοιχείων, τις αποσβέσεις ή 

την τυχόν απομείωση των προσαρμογών της εύλογης αξίας των περιουσιακών στοιχείων και των 

υποχρεώσεων. Κατά την ενοποίηση μεταβολές οι οποίες έχουν απευθείας αναγνωριστεί στα ίδια 

κεφάλαια της συγγενούς επιχείρησης και σχετίζονται με αποτέλεσμα, για παράδειγμα που 

προκύπτουν από τη λογιστική αντιμετώπιση των διαθέσιμων προς πώληση επενδύσεων της 

συγγενούς επιχείρησης, αναγνωρίζονται στα ενοποιημένα ίδια κεφάλαια του Ομίλου. Οποιεσδήποτε 

μεταβολές που αναγνωρίζονται απευθείας στα ίδια κεφάλαια και δεν σχετίζονται με αποτέλεσμα, 

όπως για παράδειγμα η διανομή μερισμάτων ή άλλες συναλλαγές με τους μετόχους της συγγενούς 

επιχείρησης, καταχωρούνται έναντι της λογιστικής αξίας της συμμετοχής. Καμιά επίδραση στο 

καθαρό αποτέλεσμα ή στα ίδια κεφάλαια δεν αναγνωρίζεται στο πλαίσιο αυτών των συναλλαγών. 

Παρόλα αυτά, όταν το μερίδιο ζημιών του Ομίλου σε μια συγγενή επιχείρηση ισούται ή υπερβαίνει τη 

λογιστική αξία της επένδυσης, συμπεριλαμβανομένων και οποιωνδήποτε άλλων μη εξασφαλισμένων 

απαιτήσεων, ο Όμιλος δεν αναγνωρίζει περαιτέρω ζημιές, εκτός κι αν ο επενδυτής έχει επιβαρυνθεί 

με δεσμεύσεις ή έχει προβεί σε πληρωμές για λογαριασμό της συγγενούς επιχείρησης. 

Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη από συναλλαγές ανάμεσα στον Όμιλο και τις συγγενείς επιχειρήσεις 

απαλείφονται κατά το ποσοστό συμμετοχής του Ομίλου στις συγγενείς επιχειρήσεις. Μη 

πραγματοποιηθείσες ζημιές επίσης απαλείφονται εκτός κι αν η συναλλαγή παρέχει ένδειξη ζημιών 

λόγω μείωσης της αξίας των αποκτηθέντων από την κοινοπραξία στοιχείων του ενεργητικού. 

Όταν οι οικονομικές καταστάσεις της συγγενούς επιχείρησης που χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή της 

μεθόδου της καθαρής θέσης καταρτίζονται σε ημερομηνία αναφοράς που διαφέρει από εκείνη της 

μητρικής, τότε γίνονται προσαρμογές στις οικονομικές καταστάσεις της συγγενούς που αντικατοπτρίζουν τις 

επιδράσεις των σημαντικών συναλλαγών ή γεγονότων που συνέβησαν μεταξύ εκείνης της ημερομηνίας 

και της ημερομηνίας των οικονομικών καταστάσεων της επενδύτριας επιχείρησης. Σε κάθε περίπτωση, η 

διαφορά μεταξύ της ημερομηνίας αναφοράς της συγγενούς και εκείνης της επενδύτριας επιχείρησης 

είναι μεγαλύτερη από 3 μήνες. 

Οι λογιστικές πολιτικές των συνδεδεμένων επιχειρήσεων είναι σύμφωνες με αυτές της μητρικής και 

δεν χρειάσθηκε κάποια μεταβολή σε αυτές ώστε να διασφαλιστεί συνέπεια με τις πολιτικές που 

υιοθετήθηκαν από την εταιρεία.  
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Κοινοπραξίες 

Οικονομικές οντότητες των οποίων οι οικονομικές δραστηριότητες ελέγχονται από κοινού από τον 

Όμιλο και από άλλους κοινοπρακτούντες ανεξάρτητους από τον Όμιλο αντιμετωπίζονται λογιστικά 

χρησιμοποιώντας αναλογική ενοποίηση. 

Στην περίπτωση που η επενδύτρια επιχείρηση πωλεί στοιχεία του ενεργητικού στην κοινοπραξία, θα 

αναγνωρίζει μόνο το κέρδος ή τη ζημιά από τη συναλλαγή που αντιστοιχεί στη συμμετοχή των 

λοιπών μελών. 

Αντίθετα, εάν η επενδύτρια επιχείρηση αγοράζει στοιχεία του ενεργητικού από την κοινοπραξία, δεν 

θα αναγνωρίσει το μερίδιο της στο κέρδος ή στη ζημιά έως ότου πωλήσει σε τρίτους το στοιχείο του 

ενεργητικού. Στην περίπτωση που υπάρχουν ενδείξεις ζημιών λόγω μείωσης της αξίας των 

αποκτηθέντων από την κοινοπραξία στοιχείων του ενεργητικού, τότε οποιαδήποτε ζημιά θα 

αναγνωρίζεται στο σύνολό της. 

Διεταιρικά υπόλοιπα της επενδύτριας με την κοινοπραξία διαγράφονται, απαλείφοντας κατά το 

μερίδιο της επενδύτριας επιχείρησης τα υπόλοιπα της κοινοπραξίας. 

7.2. Μετατροπή ξένου νομίσματος 

Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι οικονομικές 

καταστάσεις της εταιρείας, παρουσιάζονται σε ευρώ (€), που είναι το λειτουργικό νόμισμα και το 

νόμισμα παρουσίασης της μητρικής εταιρείας και όλων των θυγατρικών της. 

Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με τη χρήση των 

ισοτιμιών που ισχύουν κατά την ημερομηνία των συναλλαγών (spot exchange rate). 

Κέρδη και ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την εκκαθάριση τέτοιων 

συναλλαγών κατά τη διάρκεια της περιόδου και από τη μετατροπή των νομισματικών στοιχείων που 

εκφράζονται σε ξένο νόμισμα με τις ισχύουσες ισοτιμίες κατά την ημερομηνία ισολογισμού, 

καταχωρούνται στα συνολικά έσοδα, υπό τον τίτλο «Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα», εκτός και 

αν καταχωρηθούν στην καθαρή θέση, χαρακτηριζόμενες ως αντιστάθμιση ταμειακών ροών ή 

αντιστάθμιση καθαρών επενδύσεων.  

Μεταβολές στην εύλογη αξία χρεογράφων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα τα οποία έχουν 

χαρακτηρισθεί ως διαθέσιμα προς πώληση αναλύονται σε συναλλαγματικές διαφορές προερχόμενες 

από μεταβολή στο αποσβεσμένο κόστος και σε λοιπές μεταβολές της αξίας των χρεογράφων. Οι 

συναλλαγματικές διαφορές που σχετίζονται με μεταβολή στο αποσβεσμένο κόστος αναγνωρίζονται 

στην κατάσταση συνολικών εσόδων ενώ αυτές που σχετίζονται με λοιπές μεταβολές αναγνωρίζονται 

απευθείας στα ίδια κεφάλαια.  

Οι συναλλαγματικές διαφορές από μη νομισματικά στοιχεία που αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους, 

θεωρούνται ως τμήμα της εύλογης αξίας και συνεπώς καταχωρούνται όπου και οι διαφορές της 

εύλογης αξίας. 
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Οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται σε ευρώ με την ισοτιμία κλεισίματος 

κατά το τέλος της χρήσεως. 

7.3. Οικονομικές πληροφορίες κατά τομέα 

Προκειμένου να αναγνωριστούν οι παρουσιαζόμενοι λειτουργικοί τομείς, η Διοίκηση στηρίζεται στους 

επιχειρηματικούς τομείς δραστηριότητας της, που βασικά αντιπροσωπεύουν τα προϊόντα και τις 

υπηρεσίες που διαθέτει ο Όμιλος. 

Οι λογιστικές αρχές που χρησιμοποιεί ο Όμιλος για τους σκοπούς πληροφόρησης κατά τομέα 

σύμφωνα με το ΔΛΠ 14, το οποίο αντικατεστάθηκε από το ΔΠΧΑ 8, είναι οι ίδιες που 

χρησιμοποιούνται κατά την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων. 

7.4. Αναγνώριση εσόδων και εξόδων 

Έσοδα αναγνωρίζονται όταν είναι πιθανό ότι μελλοντικά οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν στην 

εταιρεία και το ποσό μπορεί να μετρηθεί αξιόπιστα. Τα έσοδα μετρώνται στην εύλογη αξία του 

ληφθέντος τιμήματος και απεικονίζονται καθαρά από Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, επιστροφών και 

εκπτώσεων. Το ποσό των εσόδων θεωρείται αξιόπιστα μετρήσιμο όταν όλα τα ενδεχόμενα που 

συνδέονται με την πώληση έχουν επιλυθεί. 

Έσοδα: Περιλαμβάνουν έσοδα από παιχνίδια. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 

- Έσοδα παιχνιδιών: Αναγνωρίζονται μετά την ολοκλήρωση των παιχνιδιών, αμέσως πριν 

την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Τα έσοδα από τα παιχνίδια πρόγνωσης αθλητικών γεγονότων, 

για μεν το ΣΤΟΙΧΗΜΑ, αναγνωρίζονται σε καθημερινή βάση, για δε τα παιχνίδια ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ και 

ΠΡΟΠΟ που διαρκούν περισσότερο από τρεις ή τέσσερις ημέρες αναγνωρίζονται σε ταμειακή βάση 

μία και τρεις φορές την εβδομάδα αντιστοίχως. 

Άλλες κατηγορίες εσόδων αναγνωρίζονται με βάση τις ακόλουθες μεθόδους: 

- Πωλήσεις αγαθών: Αναγνωρίζονται όταν η εταιρεία παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, 

τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισμένη. 

- Παροχή υπηρεσιών: Τα έσοδα από συμβάσεις καθορισμένου τιμήματος αναγνωρίζονται 

ανάλογα με το στάδιο της ολοκλήρωσής τους κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών 

καταστάσεων. Υπό την πρακτική αυτή, τα έσοδα γενικότερα αναγνωρίζονται βάσει του κόστους των 

παρεχόμενων υπηρεσιών που υλοποιήθηκε σε σχέση με το συνολικό κόστος που απαιτεί η 

παρεχόμενη υπηρεσία. Όταν το αποτέλεσμα της συναλλαγής δεν μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα, 

έσοδα αναγνωρίζονται μόνο στην έκταση που τα αναγνωρισθέντα έξοδα είναι ανακτήσιμα. Το ποσό 

που συνδέεται με μεταγενέστερη παροχή υπηρεσιών, αναβάλλεται και αναγνωρίζεται στη διάρκεια 

της περιόδου που θα παρασχεθεί η υπηρεσία. Αυτό το αναβαλλόμενο έσοδο περιλαμβάνεται στις 

«Λοιπές υποχρεώσεις» στην οικονομική θέση. 

- Έσοδα από τόκους: Αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και με τη χρήση του 

πραγματικού επιτοκίου. Όταν υπάρχει απομείωση των απαιτήσεων, η λογιστική αξία αυτών μειώνεται 

στο ανακτήσιμο ποσό τους το οποίο είναι η παρούσα αξία των αναμενόμενων μελλοντικών 
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ταμειακών ροών προεξοφλούμενων με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο. Στη συνέχεια λογίζονται τόκοι 

με το ίδιο επιτόκιο επί της απομειωμένης (νέας λογιστικής) αξίας. 

- Έσοδα από μερίσματα: Αναγνωρίζονται όταν οριστικοποιείται το δικαίωμα είσπραξής 

τους από τους μετόχους. 

Έξοδα: Αναγνωρίζονται στα συνολικά έσοδα σε δεδουλευμένη βάση. Τα έξοδα από τόκους 

αναγνωρίζονται σε δεδουλευμένη βάση.  

7.5. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 

Τα πάγια στοιχεία του ενεργητικού απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις στις αξίες κτήσεώς 

τους ή στο τεκμαιρόμενο κόστος που προσδιορίστηκε βάσει εύλογων αξιών κατά την ημερομηνία 

μετάβασης, μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις και ζημίες απομείωσης. Το κόστος κτήσεως 

περιλαμβάνει όλες τις άμεσα καταλογισμένες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων. 

Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσώματων παγίων 

ή ως ξεχωριστό πάγιο μόνο κατά την έκταση που οι δαπάνες αυτές αυξάνουν τα μελλοντικά 

οικονομικά οφέλη που αναμένεται να εισρεύσουν από τη χρήση του παγίου στοιχείου και το κόστος 

τους μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα 

συνολικά έσοδα όταν πραγματοποιούνται. 

Κατά την πώληση ενσώματων ακινητοποιήσεων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται 

και της λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στα συνολικά έσοδα. Οι επισκευές 

και συντηρήσεις καταχωρούνται στα έξοδα της περιόδου που αφορούν. 

Οι αποσβέσεις των στοιχείων των ενσωμάτων παγίων (πλην οικοπέδων τα οποία δεν αποσβένονται) 

υπολογίζονται με τη σταθερή μέθοδο μέσα στην ωφέλιμη ζωή τους που έχει ως εξής: 

Οικόπεδα - 
Κτίρια 20 έτη 
Μηχανολογικός εξοπλισμός 5-8 έτη 
Μηχανολογικός εξοπλισμός βάσει μίσθωσης 9 έτη 
Μεταφορικά μέσα 6,5 έτη 
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 5 έτη 

Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσώματων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε 

κάθε ημερομηνία ισολογισμού. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσώματων ακινητοποιήσεων 

υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, η διαφορά (απομείωση) καταχωρείται άμεσα ως έξοδο στα 

συνολικά έσοδα. 

7.6. Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

Στα άυλα περιουσιακά στοιχεία συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα και οι άδειες λογισμικού. 

Λογισμικό: Οι άδειες λογισμικού αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις αποσβέσεις. Οι 

αποσβέσεις διενεργούνται με τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων 

αυτών η οποία κυμαίνεται από 1 έως 3 χρόνια. 
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Δικαιώματα: Το αποκλειστικό δικαίωμα διεξαγωγής, οργάνωσης και λειτουργίας αριθμολαχείων και 

παιχνιδιών πρόγνωσης αθλητικών γεγονότων που παραχωρήθηκε στην εταιρεία από το Ελληνικό 

Δημόσιο για είκοσι (20) έτη δηλώνεται στο κόστος όπως αυτό ορίστηκε από ανεξάρτητους εκτιμητές 

και αποσβένεται εντός περιόδου είκοσι (20) ετών. (Σημείωση 7.8, όπου περιγράφονται οι διαδικασίες 

ελέγχου απομείωσης). 

Η άδεια χρήσης του Πηγαίου Κώδικα του λογισμικού των παιχνιδιών του κεντρικού συστήματος και 

των τερματικών μηχανών πρακτόρων, η άδεια χρήσης του λογισμικού εφαρμογών για την παροχή 

υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας και η άδεια χρήσης του λογισμικού παιχνιδιών των τερματικών 

μηχανών της χρηματοδοτικής μίσθωσης έχουν ώφέλιμη ζωή 9 ετών και οι αποσβέσεις τους 

διενεργούνται με τη σταθερή μέθοδο. 

7.7. Υπεραξία 

Η Υπεραξία επιχειρήσεως (Goodwill) που δημιουργείται κατά την εξαγορά ή συγχώνευση ολόκληρης 

οικονομικής μονάδας μετράται αρχικά στο κόστος το οποίο είναι ίσο με τη διαφορά μεταξύ του 

ολικού τιμήματος αγοράς και της πραγματικής αξίας των επιμέρους στοιχείων ενεργητικού, 

υποχρεώσεων και ενδεχόμενων υποχρεώσεων. Μετά την αρχική αναγνώριση, η υπεραξία μετράται 

στο κόστος μείον τις σωρευμένες ζημίες απομείωσης. Ο αγοραστής εξετάζει την υπεραξία για 

απομείωση σε ετήσια βάση ή συχνότερα, εφόσον γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες υποδεικνύουν 

ότι η υπεραξία μπορεί να έχει απομειωθεί. (Σημείωση 7.8, όπου περιγράφονται οι διαδικασίες ελέγχου 

απομείωσης). 

7.8. Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων 

Η Υπεραξία καθώς τα ασώματα περιουσιακά στοιχεία που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιμη ζωή δεν 

αποσβένονται και υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης ετησίως. Τα λοιπά στοιχεία του ενεργητικού 

υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης ετησίως όταν κάποια γεγονότα καταδεικνύουν ότι η λογιστική αξία 

μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Η ανακτήσιμη αξία είναι το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ της καθαρής 

τιμής πώλησης και της αξίας λόγω χρήσης. Καθαρή αξία πώλησης θεωρείται το ποσό από την 

πώληση ενός στοιχείου του ενεργητικού στα πλαίσια μιας αμφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία 

τα μέρη έχουν πλήρη γνώση και προσχωρούν οικειοθελώς, μετά από την αφαίρεση κάθε πρόσθετου 

άμεσου κόστους διάθεσης του στοιχείου ενεργητικού, ενώ η αξία χρήσης βασίζεται σε αποτίμηση της 

παρούσας αξίας μελλοντικών ταμειακών ροών, καθώς είναι η παρούσα αξία των εκτιμώμενων 

μελλοντικών ταμειακών ροών που αναμένεται να εισρεύσουν στην επιχείρηση από τη χρήση ενός 

στοιχείου ενεργητικού και από τη διάθεσή του στο τέλος της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής του. 

Για σκοπούς ελέγχου απομείωσης, τα στοιχεία του ενεργητικού ομαδοποιούνται στο χαμηλότερο 

επίπεδο μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών (cash-generating units). Ως αποτέλεσμα, ορισμένα 

στοιχεία ενεργητικού εξετάζονται αυτόνομα, ενώ κάποια άλλα σε επίπεδο μονάδας δημιουργίας 

ταμειακών ροών.  
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Η ζημία λόγω μείωσης της αξίας των στοιχείων του ενεργητικού αναγνωρίζεται από την επιχείρηση, 

όταν η λογιστική αξία των στοιχείων αυτών (ή της μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών) είναι 

μεγαλύτερη από το ανακτήσιμο ποσό τους. Η ζημία απομείωσης χρεώνεται pro rata σε όλα τα 

στοιχεία της μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών. Με εξαίρεση το λογαριασμό «Υπεραξία», όλα τα 

λοιπά στοιχεία ενεργητικού εξετάζονται σε επόμενες περιόδους, καθώς ενδείξεις που οδήγησαν σε 

αναγνώριση ζημίας απομείωσης στο παρελθόν μπορεί να μην υφίστανται πλέον.  

7.9. Μισθώσεις  

Ο Όμιλος συνάπτει συμφωνίες, που εμπεριέχουν συναλλαγές που δεν έχουν τον νομικό τύπο μιας 

μίσθωσης αλλά της εκχωρείται το δικαίωμα χρήσης περιουσιακών στοιχείων (ενσώματες 

ακινητοποιήσεις) έναντι μιας σειράς πληρωμών. 

Η εκτίμηση για το εάν μία συμφωνία περιέχει στοιχείο μίσθωσης πραγματοποιείται κατά την έναρξη 

της συμφωνίας, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και τις ιδιαίτερες συνθήκες. Μετά την 

έναρξη της συμφωνίας πραγματοποιείται επαναξιολόγησή της, για το εάν περιέχει στοιχείο μίσθωσης, 

όταν συμβαίνει κάποιο από τα παρακάτω: 

α) υπάρχει μεταβολή στους όρους της σύμβασης, εκτός κι αν η μεταβολή απλά ανανεώνει ή 

παρατείνει τη συμφωνία, 

β) ασκείται δικαίωμα ανανέωσης ή συμφωνείται μια παράταση, εκτός κι αν όρος της ανανέωσης ή 

της παράτασης αρχικά είχε περιληφθεί στη μισθωτική περίοδο,  

γ) υπάρχει μια μεταβολή στο κατά πόσο η εκπλήρωση εξαρτάται από ένα καθορισμένο  περιουσιακό 

στοιχείο και 

δ) υπάρχει σημαντική αλλαγή στο περιουσιακό στοιχείο. 

Εάν μια συμφωνία επαναξιολογείται, η λογιστική αντιμετώπιση για μισθώσεις εφαρμόζεται από την 

ημερομηνία που η μεταβολή στις συνθήκες συνεπάγεται επαναξιολόγηση για τα (α), (γ) ή (δ), και 

από την ημερομηνία της ανανέωσης ή της παράτασης για την περίπτωση (β). 

Ο Όμιλος ως μισθωτής 

Η ιδιοκτησία ενός μισθωμένου περιουσιακού στοιχείου μεταβιβάζεται στο μισθωτή εάν 

μεταβιβάζονται σε αυτόν ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και τα οφέλη που σχετίζονται με το μισθωμένο 

περιουσιακό στοιχείο ανεξάρτητο με τον νομικό τύπο της σύμβασης. Κατά την έναρξη της μίσθωσης 

το περιουσιακό στοιχείο αναγνωρίζεται στην εύλογη αξία του ή εάν είναι χαμηλότερη, στην παρούσα 

αξία των ελάχιστων καταβολών μισθωμάτων συμπεριλαμβανομένων και επιπλέον καταβολών εάν 

υπάρχουν, που καλύπτονται από το μισθωτή. Ένα αντίστοιχο ποσό αναγνωρίζεται ως υποχρέωση 

από τη χρηματοδοτική μίσθωση ανεξαρτήτως εάν μερικές από τις καταβολές μισθωμάτων 

αποδίδονται προκαταβολικά κατά την έναρξη της μίσθωσης. 

Η μεταγενέστερη λογιστική αντιμετώπιση των περιουσιακών στοιχείων τα οποία έχουν αποκτηθεί με 

συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης, π.χ. η χρησιμοποιούμενη μέθοδος απόσβεσης και ο 

προσδιορισμός της ωφέλιμης ζωής του, είναι ίδια με αυτή που εφαρμόζεται σε συγκρίσιμα 
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αποκτώμενα, εκτός συμβάσεων μίσθωσης, περιουσιακά στοιχεία. Η λογιστική αντιμετώπιση της 

αντίστοιχης υποχρέωσης αφορά στη σταδιακή μείωση της, με βάση τις ελάχιστες καταβολές των 

μισθωμάτων μείον τις χρηματοοικονομικές επιβαρύνσεις, οι οποίες αναγνωρίζονται ως έξοδο στα 

χρηματοοικονομικά έξοδα. Οι χρηματοοικονομικές επιβαρύνσεις κατανέμονται στη διάρκεια της 

μισθωτικής περιόδου και αντιπροσωπεύουν ένα σταθερό περιοδικό επιτόκιο επί του ανεξόφλητου 

υπολοίπου της υποχρέωσης. 

Όλες οι υπόλοιπες μισθώσεις αντιμετωπίζονται ως λειτουργικές μισθώσεις. Οι καταβολές στις 

συμβάσεις λειτουργικής μίσθωσης αναγνωρίζονται ως έξοδο στα συνολικά έσοδα με τη ευθεία 

μέθοδο (συσχετισμός εσόδου χρήσης και εξόδου). Οι σχετιζόμενες δαπάνες, όπως η συντήρηση και η 

ασφάλιση, αναγνωρίζονται ως έξοδο όταν πραγματοποιούνται. 

Ο Όμιλος ως εκμισθωτής 

Οι μισθώσεις στις οποίες ο Όμιλος δε μεταβιβάζει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τις ωφέλειες 

του περιουσιακού στοιχείου κατατάσσονται ως λειτουργικές μισθώσεις. Αρχικά άμεσα κόστη που 

βαρύνουν τους εκμισθωτές στη διαπραγμάτευση και συμφωνία μιας λειτουργικής μίσθωσης 

προστίθενται στη λογιστικά αξία του μισθωμένου περιουσιακού στοιχείου και αναγνωρίζονται καθ’ 

όλη τη διάρκεια της μίσθωσης ως έσοδα μίσθωσης. 

7.10. Λοιπό μη κυκλοφορούν ενεργητικό 

Το μη κυκλοφορούν ενεργητικό καταχωρείται πάντα στο ιστορικό κόστος χωρίς έκπτωση παρούσας 

αξίας από την ημερομηνία της αναμενόμενης λήξης ή πραγματοποίησης. 

Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές καταβολές αφορούν καταθέσεις για ορισμένους προμηθευτές για να εξασφαλίσουν τις 

υποχρεώσεις του Ομίλου προς αυτούς τους προμηθευτές. Τα ποσά παραμένουν ως απαιτήσεις κατά 

τη διάρκειά τους. Με τη λήξη αυτών των υποχρεώσεων, τα καταβλημένα ποσά μπορούν να 

συμψηφισθούν έναντι όλου ή τμήματος εκκρεμών υποχρεώσεων σύμφωνα με τους όρους της 

καταβολής, ενώ το υπόλοιπο επιστρέφεται στον Όμιλο.  

Παροχές αποχώρησης 

Οι παροχές αυτές καταβάλλονται στο προσωπικό σύμφωνα με τη συλλογική σύμβαση εργασίας της 

εταιρείας. Από τις 31.12.2000 οι παροχές καταβάλλονται στους εργαζόμενους που έχουν 

συμπληρώσει 17,5 έτη προϋπηρεσίας (πριν τις 31.12.2000 η προϋπόθεση ήταν εικοσιπέντε (25) έτη 

προϋπηρεσίας). Το ποσό που δίνεται είναι η συνολική αποζημίωση αποχώρησης για την προϋπηρεσία 

που συμπληρώθηκε μέχρι εκείνη την ημερομηνία (μέχρι τις 31.12.2000 το ποσό που δινόταν ήταν 

50% της συνολικής αποζημίωσης αποχώρησης της παρεχόμενης προϋπηρεσίας). Ποσά που 

προκαταβάλλονται αφαιρούνται από το εφάπαξ συνταξιοδότησης που καταβάλλεται στον εργαζόμενο 

με την αποχώρησή του. Το επιτόκιο για ποσά που προκαταβάλλονται είναι 2%.  

Στεγαστικά δάνεια προσωπικού  
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Σύμφωνα με τη συλλογική σύμβαση εργασίας της εταιρείας, οι εργαζόμενοι με πλήρη απασχόληση 

που πληρούν τις προϋποθέσεις δικαιούνται στεγαστικά δάνεια. Τα δάνεια αυτά έχουν διάρκεια 

εικοσιπέντε (25) έτη με αρχική περίοδο χάριτος δύο (2) ετών στην εξόφληση του κύριου κεφαλαίου 

και των τόκων. Οι δεδουλευμένοι τόκοι υπολογίζονται με επιτόκιο 2% ετησίως.  

Υπάρχουν τρία είδη στεγαστικών δανείων: 

Αγοράς Μέχρι του ποσού € 32.281,73 

Κατασκευής Μέχρι του ποσού € 16.140,86 
Επισκευής  Μέχρι του ποσού € 8.070,43 

7.11. Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού 

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού περιλαμβάνουν ταμειακά και χρηματοοικονομικά μέσα. 

Χρηματοοικονομικό μέσο είναι κάθε σύμβαση που δημιουργεί ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο 

ενεργητικού σε μία επιχείρηση και μια χρηματοοικονομική υποχρέωση ή ένα συμμετοχικό τίτλο σε 

μια άλλη επιχείρηση. Τα χρηματοοικονομικά μέσα εκτός από χρηματοοικονομικά μέσα αντιστάθμισης, 

μπορούν να χωρισθούν στις κάτωθι κατηγορίες: δάνεια και απαιτήσεις, χρηματοοικονομικά στοιχεία 

αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους μέσω της κατάστασης συνολικών εσόδων χρήσης, διαθέσιμα για 

πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και επενδύσεις κατεχόμενες ως τη λήξη. Τα 

χρηματοοικονομικά μέσα ταξινομούνται στις ανωτέρω κατηγορίες από τη Διοίκηση της εταιρείας 

κατά την αρχική αναγνώριση, ανάλογα με το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν. Ο χαρακτηρισμός 

των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού επανεκτιμάται στο τέλος κάθε ημερομηνίας 

δημοσίευσης κατά την οποία είναι διαθέσιμη η επιλογή κατηγορίας ή λογιστικού χειρισμού.  

Συνήθεις αγοραπωλησίες χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού, αναγνωρίζονται κατά την 

ημερομηνία τακτοποίησής τους. Όλα τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού τα οποία δεν έχουν 

ταξινομηθεί ως αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους μέσω της κατάστασης συνολικών εσόδων 

χρήσης, αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους πλέον του κόστους της συναλλαγής.  

Η εταιρεία εξετάζει αν ένα συμβόλαιο εμπεριέχει ενσωματωμένο παράγωγο κατά τη σύναψη της 

συμφωνίας. Το ενσωματωμένο παράγωγο διαχωρίζεται από το βασικό συμβόλαιο και 

λογιστικοποιείται ως παράγωγο, όταν η ανάλυση καταδεικνύει ότι όλα τα οικονομικά χαρακτηριστικά 

και οι κίνδυνοι του παραγώγου δε σχετίζονται άμεσα με το βασικό συμβόλαιο. 

Διακοπή αναγνώρισης χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού επέρχεται από τη στιγμή όπου το 

δικαίωμα λήψης ταμειακών ροών από την επένδυση έχει λήξει ή έχει μεταφερθεί.  

Η εταιρεία εξετάζει σε κάθε ημερομηνία δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων αν ένα 

χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού ή ομάδα χρηματοοικονομικών στοιχείων έχει υποστεί 

απομείωση. 

i) Δάνεια και απαιτήσεις 

Περιλαμβάνουν μη παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού με σταθερές ή 

προσδιορισμένες πληρωμές, τα οποία δεν διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές. Προκύπτουν όταν η 
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εταιρεία παρέχει χρήματα, αγαθά ή υπηρεσίες απευθείας σε χρεώστες χωρίς την πρόθεση να 

εμπορευθεί τις δημιουργηθείσες απαιτήσεις.  

Τα δάνεια και οι απαιτήσεις αποτιμώνται μεταγενέστερα στο αναπόσβεστο κόστος τους βάσει της 

μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου, μείον τις ζημιές απομείωσης. Κάθε μεταβολή στην αξία όταν 

διακόπτεται η αναγνώριση ή απομειώνεται ή κατά τη διαδικασία απόσβεσής της, αναγνωρίζεται 

απευθείας στην κατάσταση συνολικών εσόδων χρήσης. Το αναπόσβεστο κόστος υπολογίζεται 

λαμβάνοντας υπόψη κάθε προεξόφληση ή ανταμοιβή κατά την εξαγορά και περιλαμβάνει αμοιβές οι 

οποίες είναι αναπόσπαστο μέρος του πραγματικού επιτοκίου και του κόστους της συναλλαγής.   

Οι εμπορικές απαιτήσεις απομειώνονται όταν υπάρχουν αντικειμενικές ενδείξεις ότι η εταιρεία δε θα 

είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά σύμφωνα με τους αρχικούς όρους είσπραξης. Το ποσό που 

καταγράφεται στα συνολικά έσοδα προσδιορίζεται ως η διαφορά μεταξύ της καταγραμμένης αξίας 

του στοιχείου του ενεργητικού και της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών 

ροών.  

Τα δάνεια και οι απαιτήσεις περιλαμβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα με λήξη 

μεγαλύτερη των δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία ισολογισμού. Τα τελευταία 

συμπεριλαμβάνονται στα μη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού. 

ii) Χρηματοοικονομικά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους μέσω της 

κατάστασης συνολικών εσόδων χρήσης 

Πρόκειται για χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που ικανοποιούν οποιαδήποτε από τις 

παρακάτω προϋποθέσεις: 

 - Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που κατέχονται για εμπορικούς σκοπούς 

(συμπεριλαμβάνονται τα παράγωγα, εκτός από εκείνα που είναι καθορισμένα και αποτελεσματικά 

μέσα αντιστάθμισης, αυτά που αποκτώνται ή δημιουργούνται με σκοπό την πώληση ή την 

επαναγορά και τέλος αυτά που αποτελούν μέρος ενός χαρτοφυλακίου από αναγνωρισμένα 

χρηματοοικονομικά μέσα). 

 - Κατά την αρχική αναγνώριση ορίζεται από την εταιρεία ως στοιχείο που αποτιμάται στην εύλογη 

αξία, με αναγνώριση των μεταβολών στην κατάσταση συνολικών εσόδων χρήσης. 

Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που περιλαμβάνονται σε 

αυτήν την κατηγορία αποτιμώνται στην εύλογη αξία και οι μεταβολές καταχωρούνται στα συνολικά 

έσοδα της χρήσεως. Χρηματοοικονομικά στοιχεία που έχουν αρχικά χαρακτηρισθεί ως 

χρηματοοικονομικά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους μέσω της κατάστασης συνολικών 

εσόδων χρήσης μπορεί μεταγενέστερα να μην επαναταξινομούνται. 

iii) Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού 

Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε προσδιορίζονται 

σε αυτήν την κατηγορία, είτε δεν μπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις άλλες κατηγορίες. 
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Τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στην εύλογη αξία 

τους και τα σχετικά κέρδη ή ζημιές καταχωρούνται σε αποθεματικό των ιδίων κεφαλαίων καθαρά 

φόρων, μέχρι τα στοιχεία αυτά να πωληθούν ή να χαρακτηρισθούν ως απομειωμένα. 

Κατά την πώληση ή όταν χαρακτηρισθούν ως απομειωμένα, τα κέρδη ή οι ζημιές μεταφέρονται στα 

συνολικά έσοδα. Ζημιές απομείωσης που έχουν αναγνωρισθεί στα συνολικά έσοδα δεν 

αντιστρέφονται μέσω συνολικών εσόδων. 

Σε κάθε ημερομηνία Ισολογισμού ο Όμιλος εκτιμά αν υπάρχουν αντικειμενικές ενδείξεις που να 

οδηγούν στο συμπέρασμα ότι τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού έχουν υποστεί 

απομείωση. Για μετοχές εταιρειών που έχουν ταξινομηθεί ως χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα 

προς πώληση, τέτοια ένδειξη συνιστά η σημαντική ή παρατεταμένη μείωση της εύλογης αξίας σε 

σχέση με το κόστος κτήσεως. Αν στοιχειοθετείται απομείωση, η σωρευμένη στα ίδια κεφάλαια ζημιά 

που είναι η διαφορά μεταξύ κόστους κτήσεως και εύλογης αξίας, μεταφέρεται στα συνολικά έσοδα.  

Ο Όμιλος δεν κατέχει επενδύσεις αυτής της κατηγορίας. 

iv) Επενδύσεις κατεχόμενες ως την λήξη 

Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με πάγιες ή προσδιορισμένες 

πληρωμές και συγκεκριμένη λήξη και τα οποία ο Όμιλος έχει την πρόθεση και τη δυνατότητα να τα 

διακρατήσει ως τη λήξη τους.  

Οι κατεχόμενες μέχρι τη λήξη επενδύσεις αποτιμώνται μεταγενέστερα στο αναπόσβεστο κόστος τους 

βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. Το αναπόσβεστο κόστος είναι το ποσό το οποίο 

αρχικά αναγνωρίσθηκε μείον κεφαλαιακές πληρωμές, πλέον ή μείον τις σωρευτικές αποσβέσεις με τη 

χρήση πραγματικού επιτοκίου στη διαφορά μεταξύ του αρχικά αναγνωρισθέντος ποσού και του 

ποσού ωρίμανσης και μείον κάθε πρόβλεψη απομείωσης. Ο υπολογισμός περιλαμβάνει όλες τις 

πληρωθείσες ή ληφθείσες αμοιβές μεταξύ των μερών του συμβολαίου. Επιπρόσθετα, αν υπάρχει 

αντικειμενική ένδειξη ότι η επένδυση έχει απομειωθεί, το χρηματοοικονομικό μέσο αποτιμάται στην 

παρούσα αξία των εκτιμώμενων ταμειακών ροών. Κάθε μεταβολή στην αξία της επένδυσης 

αναγνωρίζεται στην κατάσταση συνολικών εσόδων χρήσεως.  

v) Εύλογες αξίες  

Οι εύλογες αξίες των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού που είναι διαπραγματεύσιμα σε 

ενεργές αγορές προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιμές ζήτησης. Για τα μη διαπραγματεύσιμα 

στοιχεία οι εύλογες αξίες προσδιορίζονται με τη χρήση τεχνικών αποτίμησης όπως ανάλυση 

πρόσφατων συναλλαγών, συγκρίσιμων στοιχείων που διαπραγματεύονται και προεξόφληση 

ταμειακών ροών. Οι μη διαπραγματεύσιμοι σε ενεργό αγορά συμμετοχικοί τίτλοι που έχουν 

ταξινομηθεί στην κατηγορία διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία και των οποίων η 

εύλογη αξία δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί με αξιοπιστία, αποτιμώνται στο κόστος κτήσης τους. 
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7.12. Αποθέματα 

Τα αποθέματα απεικονίζονται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσης και καθαρής 

ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος καθορίζεται με βάση το μέσο ετήσιο σταθμικό κόστος. 

7.13. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων 

Τα διαθέσιμα και ισοδύναμα διαθεσίμων περιλαμβάνουν τα μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο 

καθώς επίσης και τις βραχυπρόθεσμες επενδύσεις υψηλής ρευστότητας όπως τα προϊόντα της 

αγοράς χρήματος και τις τραπεζικές καταθέσεις με χρονικό ορίζοντα τριών μηνών ή λιγότερο. Τα 

προϊόντα της αγοράς χρήματος είναι χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμώνται στην 

εύλογη αξία μέσω της κατάστασης συνολικών εσόδων.  

7.14. Ίδια κεφάλαια 

Το μετοχικό κεφάλαιο προσδιορίζεται από την ονομαστική αξία των μετοχών που έχουν εκδοθεί. Οι 

κοινές μετοχές χαρακτηρίζονται ως ίδια κεφάλαια.  

Η διαφορά υπέρ το άρτιο περιλαμβάνει όλα τα επιπρόσθετα ποσά που λήφθηκαν κατά την έκδοση 

μετοχικού κεφαλαίου. Έξοδα τα οποία πραγματοποιήθηκαν για την έκδοση μετοχών εμφανίζονται 

μετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήματος, σε μείωση της διαφοράς υπέρ το άρτιο. 

Προνομιούχες μετοχές οι οποίες έχουν χαρακτηριστικά υποχρέωσης αναγνωρίζονται στην οικονομική 

θέση ως χρηματοοικονομική υποχρέωση, καθαρή από κόστη συναλλαγών. Οι πληρωμές μερισμάτων 

επί μετοχών ολοκληρωτικά αναγνωριζόμενες ως υποχρέωση, καταχωρούνται ως δαπάνη τόκου στην 

κατάσταση συνολικών εσόδων χρήσης.  

Τα στοιχεία των χρηματοοικονομικών μέσων τα οποία α) δημιουργούν υποχρέωση στην εταιρεία και 

β) δίνουν δικαίωμα στον κάτοχό τους να τα μετατρέψει σε στοιχεία της καθαρής θέσης, 

αναγνωρίζονται ξεχωριστά και ταξινομούνται ως χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις, 

χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και στοιχεία της καθαρής θέσης.  

Κατά την απόκτηση ιδίων μετοχών, το καταβληθέν τίµηµα, συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών 

δαπανών, απεικονίζεται μειωτικά των ιδίων κεφαλαίων. Κανένα κέρδος ή ζημία δεν αναγνωρίζεται 

στην κατάσταση συνολικών εσόδων χρήσης από την αγορά, πώληση, έκδοση ή διαγραφή ιδίων 

μετοχών. Έξοδα τα οποία πραγματοποιήθηκαν για την έκδοση μετοχών εμφανίζονται μετά την 

αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήματος, σε μείωση του προϊόντος της έκδοσης. Τα έξοδα τα 

οποία σχετίζονται με την έκδοση μετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων περιλαμβάνονται στο 

κόστος κτήσεως της επιχειρήσεως που αποκτάται. 

7.15. Φορολογία εισοδήματος & αναβαλλόμενος φόρος 

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

τους αναβαλλόμενους φόρους, δηλαδή τους φόρους 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 
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αναγνωρίζεται στο λογαριασμό των συνολικών εσόδων της περιόδου, εκτός του φόρου εκείνου που 

αφορά συναλλαγές που καταχωρήθηκαν απευθείας στα ίδια κεφάλαια, στην οποία περίπτωση 

καταχωρείται απευθείας, κατά ανάλογο τρόπο, στα ίδια κεφάλαια. 

Οι τρέχοντες φόροι εισοδήματος περιλαμβάνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ή και απαιτήσεις 

προς τις δημοσιονομικές αρχές που σχετίζονται με τους πληρωτέους φόρους επί του φορολογητέου 

εισοδήματος της περιόδου και οι τυχόν πρόσθετοι φόροι εισοδήματος που αφορούν προηγούμενες 

χρήσεις. Οι τρέχοντες φόροι επιμετρούνται σύμφωνα με τους φορολογικούς συντελεστές και τους 

φορολογικούς νόμους που εφαρμόζονται στις διαχειριστικές περιόδους με τις οποίες σχετίζονται, 

βασιζόμενοι στο φορολογητέο κέρδος για το έτος. Όλες οι αλλαγές στα βραχυπρόθεσμα φορολογικά 

στοιχεία του ενεργητικού ή τις υποχρεώσεις αναγνωρίζονται σαν μέρος των φορολογικών εξόδων 

στην κατάσταση συνολικών εσόδων χρήσης. 

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με τη μέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει 

από τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των στοιχείων 

του ενεργητικού και των υποχρεώσεων. Η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση αναγνωρίζεται στο 

βαθμό που είναι πιθανό ότι θα τακτοποιηθεί με μελλοντικό φορολογητέο εισόδημα. Αναβαλλόμενη 

φορολογική υποχρέωση αναγνωρίζεται για όλες τις φορολογητέες προσωρινές διαφορές. Ωστόσο, 

σύμφωνα και με το ΔΛΠ 12, κανένας αναβαλλόμενος φόρος δεν αναγνωρίζεται σε σχέση με την 

Υπεραξία. Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος δε λογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική 

αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή, εκτός επιχειρηματικής συνένωσης, η 

οποία όταν έγινε η συναλλαγή δεν επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζημία. 

Δεν αναγνωρίζεται αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος για τις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν 

από επενδύσεις σε θυγατρικές και κοινοπραξίες, με εξαίρεση την περίπτωση που η αναστροφή των 

προσωρινών διαφορών ελέγχεται από τον Όμιλο και είναι πιθανό ότι οι προσωρινές διαφορές δε θα 

αναστραφούν στο προβλεπτό μέλλον. Επιπλέον, φορολογητέες ζημιές οι οποίες μεταφέρονται σε 

επόμενες χρήσεις όπως και τυχόν πιστωτικοί φόροι του Ομίλου εξετάζονται ως προς την αναγνώρισή 

τους ως αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση. 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις αποτιμώνται με βάση τους φορολογικούς 

συντελεστές που αναμένεται να εφαρμοστούν στην περίοδο κατά την οποία θα διακανονιστεί η 

απαίτηση ή η υποχρέωση, χωρίς προεξόφληση, λαμβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς 

συντελεστές (και φορολογικούς νόμους) που έχουν τεθεί σε ισχύ ή ουσιαστικά ισχύουν μέχρι την 

ημερομηνία του Ισολογισμού. 

Οι περισσότερες αλλαγές στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις αναγνωρίζονται 

ως τμήμα των φορολογικών εξόδων στην κατάσταση συνολικών εσόδων χρήσης. Μόνο αλλαγές στις 

αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις οι οποίες σχετίζονται με αλλαγές σε στοιχεία 

του ενεργητικού και υποχρεώσεων καταλογισμένα απευθείας στην καθαρή θέση, αναγνωρίζονται 

απευθείας στην καθαρή θέση. Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις επισκοπούνται κατά την 

ημερομηνία του Ισολογισμού και μειώνονται στην έκταση που δεν είναι πλέον πιθανό ότι επαρκή 
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φορολογητέα κέρδη θα είναι διαθέσιμα ώστε να επιτρέψουν την ωφέλεια από τη χρήση μέρους ή 

του συνόλου των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων. Ο Όμιλος αναγνωρίζει προηγούμενη μη 

αναγνωρισθείσα αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση κατά την ημερομηνία Ισολογισμού, στο βαθμό 

που γίνεται πιθανό ότι μελλοντικά φορολογητέα κέρδη θα επιτρέψουν την ανάκτηση αναβαλλόμενων 

φορολογικών απαιτήσεων. Ο αναβαλλόμενος φόρος υπολογίζεται σύμφωνα με τους νέους 

φορολογικούς συντελεστές που απορρέουν από το Ν. 3697/25.9.2008, άρθρο 19, παρ. 1.  

7.16. Προβλέψεις, ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις 

Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η εταιρεία έχει παρούσες νομικές ή τεκμαιρόμενες υποχρεώσεις ως 

αποτέλεσμα παρελθόντων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους μέσω εκροών πόρων και η 

εκτίμηση του ακριβούς ποσού της υποχρέωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί με αξιοπιστία. Ο χρόνος 

εκκαθάρισης της υποχρέωσης μπορεί να παραμένει αβέβαιος. Δε διενεργούνται προβλέψεις για 

μελλοντικές λειτουργικές ζημιές. Όταν μέρος ή το σύνολο της απαιτούμενης δαπάνης για 

διακανονισμό μίας πρόβλεψης αναμένεται να διακανονισθεί από άλλο μέρος, ο διακανονισμός 

αναγνωρίζεται μόνο όταν είναι ουσιαστικά βέβαιο ότι θα ληφθεί όταν η εταιρεία διακανονίσει την 

υποχρέωση και απεικονίζεται ως ξεχωριστή απαίτηση. Το ποσό που αναγνωρίζεται κατ’ αυτόν τον 

τρόπο δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό της πρόβλεψης. Η δαπάνη που σχετίζεται με μία πρόβλεψη 

παρουσιάζεται στην κατάσταση συνολικών εσόδων χρήσεως, καθαρή από το ποσό που 

αναγνωρίζεται ως διακανονισμός τρίτου. Στις περιπτώσεις όπου η χρονική αξία του χρήματος είναι 

σημαντική, το ποσό της πρόβλεψης είναι η παρούσα αξία των δαπανών που αναμένονται να 

απαιτηθούν για το διακανονισμό της υποχρέωσης. Ο συντελεστής προεξόφλησης αντικατοπτρίζει τις 

τρέχουσες συνθήκες της αγοράς αναφορικά με τη διαχρονική αξία του χρήματος καθώς και τους 

σχετιζόμενους με την υποχρέωση κινδύνους. Όταν χρησιμοποιείται προεξόφληση, το σωρευτικό 

ποσό της πρόβλεψης αυξάνεται κάθε περίοδο για να αποδώσει τη χρονική μεταβολή. Αυτό το ποσό 

αναγνωρίζεται ως κόστος δανεισμού στην κατάσταση συνολικών εσόδων χρήσης. 

Οι προβλέψεις επισκοπούνται κατά την ημερομηνία σύνταξης κάθε Ισολογισμού και προσαρμόζονται 

προκειμένου να αντανακλούν τις τρέχουσες εκτιμήσεις. Αν δεν είναι πλέον πιθανό ή απομακρύνεται 

το ενδεχόμενο εκκαθάρισης της υποχρέωσης μέσω εκροών πόρων, η πρόβλεψη αναστρέφεται.  

Στις περιπτώσεις όπου η ενδεχόμενη εκροή πόρων ως αποτέλεσμα τρέχουσας υποχρέωσης δεν είναι 

πιθανή ή το ποσό δεν μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα τότε καμία υποχρέωση δεν αναγνωρίζεται στις 

οικονομικές καταστάσεις εκτός και αν προέκυψαν από συνένωση επιχειρήσεων. Αυτές οι ενδεχόμενες 

υποχρεώσεις αναγνωρίζονται κατά τον καθορισμό της κατανομής της αξίας εξαγοράς σε απαιτήσεις 

και υποχρεώσεις που εξαγοράσθηκαν κατά τη συνένωση επιχειρήσεων. Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός αν η πιθανότητα 

εκροών πόρων οι οποίοι ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη είναι ελάχιστη.  

Πιθανές χρηματικές ροές οικονομικών οφελών προς τον Όμιλο οι οποίες δεν ικανοποιούν τα κριτήρια 

αναγνώρισης μιας απαίτησης θεωρούνται ενδεχόμενες απαιτήσεις. Οι ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν 
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αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονομικών 

οφελών είναι πιθανή. 

7.17. Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις του Ομίλου περιλαμβάνουν δάνεια και υπεραναλήψεις, 

εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις και υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης. Περιλαμβάνονται στις 

οικονομικές καταστάσεις υπό τους τίτλους: «Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις», 

«Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις», «Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις χρηματοδοτικής 

μίσθωσης», «Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης» και «Προμηθευτές και 

λοιπές υποχρεώσεις».  

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται όταν ο Όμιλος γίνεται συμβαλλόμενο μέρος σε 

σχετική σύμβαση και διακόπτεται η αναγνώριση όταν η υποχρέωση λήγει, ακυρώνεται ή 

εκπληρώνεται. Όλοι οι τόκοι αναγνωρίζονται ως δαπάνες υπό τον τίτλο «Χρηματοοικονομικά Έξοδα» 

της κατάστασης συνολικών εσόδων χρήσεως.  

Οι υποχρεώσεις που προκύπτουν από χρηματοοικονομικές μισθώσεις μετρούνται στην αρχική αξία 

μείον το κεφαλαιουχικό στοιχείο των πληρωμών των μισθωμάτων. 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην ονομαστική τους αξία και 

αποτιμώνται μεταγενέστερα στο αναπόσβεστο κόστος τους μείον τις πληρωμές. 

Κέρδη και ζημιές από τη διακοπή αναγνώρισης καθώς και από τη διαδικασία απόσβεσης, 

καταχωρούνται στην κατάσταση συνολικών εσόδων χρήσης. 

Όταν υπάρχουσα υποχρέωση ανταλλάσσεται από άλλον ή τον ίδιο δανειστή με διαφορετικούς όρους, 

ή οι όροι της τρέχουσας υποχρέωσης μεταβάλλονται σημαντικά, αυτή η αλλαγή χειρίζεται ως 

διαγραφή της αρχικής υποχρέωσης και αναγνωρίζεται ως νέα υποχρέωση. Οποιαδήποτε διαφορά στα 

σωρευμένα ποσά αναγνωρίζεται στην κατάσταση συνολικών εσόδων χρήσης. 

 

Τραπεζικά δάνεια 

Τα δάνεια καταχωρούνται ως υποχρεώσεις την ημερομηνία που εισπράττονται τα κεφάλαια. Τα 

έξοδα έκδοσης δανείου περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα εκμετάλλευσης. Σε ημερομηνίες 

μεταγενέστερες του Ισολογισμού τα δάνεια εμφανίζονται με το ονομαστικό απλήρωτο ποσό. Τα 

έξοδα των τόκων αναγνωρίζονται όταν καταβάλλονται και κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού 

στο βαθμό που αυτά τα έξοδα είναι δεδουλευμένα και δεν έχουν καταβληθεί. Τα δάνεια χωρίζονται 

σε μακροπρόθεσμα, αν λήγουν σε περισσότερο από ένα έτος και σε βραχυπρόθεσμα αν λήγουν σε 

ένα έτος ή λιγότερο.  

7.18. Κόστος παροχών αποχώρησης 

Σύμφωνα με τη συλλογική σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και του προσωπικού της, η εταιρεία είναι 

υποχρεωμένη να καταβάλλει στο προσωπικό της συνταξιοδοτικές παροχές μετά τη συμπλήρωση της 

απαραίτητης προϋπηρεσίας. Το κόστος αυτών των παροχών, που καθορίζεται από μια αναλογιστική 



ΟΠΑΠ Α.Ε. – Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσης 2009 

Ο.Π.Α.Π Α.Ε. – Κηφισού 62, 121 32 Περιστέρι, Ελλάδα, Τηλ.: +30 (210) 5798800 
74 

μελέτη, αναγνωρίζεται ως έξοδο στο έτος που παρασχέθηκε η υπηρεσία. Τμήμα αυτών των παροχών 

μπορεί να καταβληθεί στον εργαζόμενο πριν την αποχώρησή του.  

Αναλογιστικά κέρδη και ζημιές οι οποίες υπερβαίνουν το 10% του μεγαλύτερου ποσού, μεταξύ της 

παρούσας αξίας των υποχρεώσεων καθορισμένων παροχών του Ομίλου, και της εύλογης αξίας των 

περιουσιακών στοιχείων του, αποσβένονται στη διάρκεια της υπολειπόμενης διάρκειας εργασίας των 

εργαζομένων που συμμετέχουν στο σχήμα. 

7.19. Επενδύσεις σε ακίνητα 

Στην κατηγορία αυτή ο Όμιλος αναγνωρίζει κτίρια ή τμήματα κτιρίων και την αναλογία τους επί του 

οικοπέδου, τα οποία δεν χρησιμοποιεί για την κάλυψη των λειτουργικών του αναγκών. Οι επενδύσεις 

αυτές, αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεώς τους, προσαυξημένο με τα έξοδα που σχετίζονται 

με τη συναλλαγή για την απόκτησή τους. Μετά την αρχική αναγνώριση αποτιμώνται στο κόστος 

κτήσεως, μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις και τις τυχόν σωρευμένες ζημίες από την απομείωση της 

αξίας τους. Έξοδα συντηρήσεων και επισκευών των επενδύσεων σε ακίνητα, αναγνωρίζονται στην 

κατάσταση συνολικών εσόδων. Για τον υπολογισμό των αποσβέσεων, η ωφέλιμη ζωή τους έχει 

καθορισθεί ίση με αυτή των ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων. 

8. Δομή του Ομίλου 

Η δομή του Ομίλου κατά την 31.12.2009 έχει ως εξής: 
 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΔΡΑ ΜΕΘΟΔΟΣ 

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΚΥΡΙΑ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Ο.Π.Α.Π. A.E. Μητρική εταιρεία ΕΛΛΑΔΑ  
Αριθμολαχεία και 
Στοιχήματα 

Ο.Π.Α.Π. (ΚΥΠΡΟΥ) LTD 100% ΚΥΠΡΟΣ ΟΛΙΚΗ Αριθμολαχεία 

Ο.Π.Α.Π. GLORY LTD 100% ΚΥΠΡΟΣ ΟΛΙΚΗ 
Εταιρεία 

Στοιχημάτων 
Ο.Π.Α.Π. INTERNATIONAL 
LTD 100% ΚΥΠΡΟΣ ΟΛΙΚΗ Εταιρεία Συμμετοχών
Ο.Π.Α.Π. ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A.E. 100% ΕΛΛΑΔΑ ΟΛΙΚΗ 

Αθλητικά γεγονότα – 
Προβολή 

GLORY TECHNOLOGY LTD 20% ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ Παροχή Λογισμικού 
NEUROSOFT S.A. 30% ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ Παροχή Λογισμικού 
 
Η ημερομηνία ενοποίησης για τις εταιρείες ΟΠΑΠ ΚΥΠΡΟΥ LTD και ΟΠΑΠ GLORY LTD είναι η 1η 

Οκτωβρίου 2003, για την ΟΠΑΠ INTERNATIONAL LTD η 24η Φεβρουαρίου 2004 και για την ΟΠΑΠ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A.E. είναι η 15η Σεπτεμβρίου 2004. Όλες οι θυγατρικές επιχειρήσεις έχουν την 

ίδια ημερομηνία σύνταξης οικονομικών καταστάσεων με αυτή της μητρικής. 

Στις 24.2.2009 η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοίνωσε ότι οι εδρεύουσες στην Κύπρο κατά 100% θυγατρικές της 

εταιρείες ΟΠΑΠ INTERNATIONAL LTD και ΟΠΑΠ ΚΥΠΡΟΥ LTD απέκτησαν ποσοστό 30,50% και 

5,50% αντίστοιχα του μετοχικού κεφαλαίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «NEUROSOFT 

A.E. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ», ήτοι συνολικό ποσοστό 36%. Το συνολικό τίμημα ανήλθε στα € 

11.520 χιλ.  
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Στις 8.5.2009 άρχισε στην αγορά ΑΙΜ του Χρηματιστηρίου του Μιλάνου η διαπραγμάτευση των 

μετοχών της εταιρείας NEUROSOFT A.E. Η εισαγωγή της εταιρείας στο παραπάνω Χρηματιστήριο 

πραγματοποιήθηκε με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 20% και ταυτόχρονη παραίτηση των παλαιών 

μετόχων υπέρ θεσμικών επενδυτών. Το συνολικό ύψος της έκδοσης € 7,6 εκ. υπερκαλύφθηκε κατά 

3,2 φορές. Μετά την εισαγωγή, οι δύο θυγατρικές εταιρείες ΟΠΑΠ INTERNATIONAL LTD και ΟΠΑΠ 

ΚΥΠΡΟΥ LTD κατείχαν στις 30.9.2009 ποσοστό 25,42% και 4,58% αντίστοιχα, ήτοι συνολικό 

ποσοστό 30% επί συνόλου 6.000.000 μετοχών, δηλαδή 1.800.000 μετοχές. 

Στις 26.10.2009, μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας NEUROSOFT A.E. (με 

χρήση € 6.650 χιλ. από το αποθεματικό υπέρ το άρτιο και έκδοση 19.000.000 νέων δωρεάν μετοχών 

με αναλογία 19 νέες ανά 6 παλαιές μετοχές), οι δύο θυγατρικές εταιρείες ΟΠΑΠ INTERNATIONAL 

LTD και ΟΠΑΠ ΚΥΠΡΟΥ LTD κατέχουν 7.500.000 μετοχές διατηρώντας το ίδιο ποσοστό ήτοι 30% επί 

συνόλου 25.000.000 μετοχών.  

Σημειώνεται ότι η τιμή της μετοχής στην αγορά ΑΙΜ του Χρηματιστηρίου του Μιλάνου ήταν € 2,61 

ανά μετοχή στις 31.12.2009 και € 2,05 ανά μετοχή στις 15.3.2010. 

Συνεπώς ο Όμιλος αναγνώρισε την επένδυση ως συγγενή σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 28 

«Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις» ενσωματώνοντάς την στις οικονομικές καταστάσεις της 

χρήσης 2009 με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. 

9. Διανομή μερισμάτων 

Η διανομή μερισμάτων στους μετόχους του Ομίλου και της εταιρείας αναγνωρίζεται ως υποχρέωση 

υπό τον τίτλο «Υποχρεώσεις» την ημερομηνία κατά την οποία η διανομή εγκρίνεται από την Γενική 

Συνέλευση των μετόχων της μητρικής. 

10. Πληροφόρηση κατά τομέα 

Ένας τομέας είναι ένα διακριτό στοιχείο του Ομίλου, το οποίο αναφέρεται είτε στην παροχή 

προϊόντων και υπηρεσιών (επιχειρηματικός τομέας) ή στην παροχή προϊόντων και υπηρεσιών σε 

διαφορετικό οικονομικό περιβάλλον (γεωγραφικός τομέας), ο οποίος υπόκειται σε ξεχωριστούς 

κινδύνους και αποδόσεις σε σχέση με άλλους τομείς. Η Διοίκηση της εταιρείας αναγνωρίζει τους 

επιχειρηματικούς τομείς ως πρωτεύοντες τομείς παρουσίασης και παρουσιάζει διακεκριμένα τα έσοδα 

από κάθε παιχνίδι.  
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10.1. Επιχειρηματικοί τομείς του Ομίλου ΟΠΑΠ Α.Ε. για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2009 και 2008 αντίστοιχα 

 

1.1-31.12.2009 ΠΡΟΠΟ ΛΟΤΤΟ ΠΡΟΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ ΤΖΟΚΕΡ ΕΧΤRA 5 SUPER 3 KINO 
ΜΗ 

ΚΑΤΑΝΕΜΗΘΕΝΤΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 

Έσοδα 45.684 64.162 50.431 2.026.319 1.128 328.036 12.314 51.156 2.861.702 - 5.440.932 

Μικτά κέρδη 16.164 26.104 16.113 374.660 156 121.419 3.243 14.693 561.852 (4.728) 1.129.676 

Λειτουργικά κέρδη 14.422 21.842 14.185 294.506 118 102.079 2.792 12.936 465.696 (4.728) 923.848 

Έσοδα τόκων 226 292 220 10.036 6 1.490 58 228 13.682 - 26.238 

Έξοδα τόκων (28) (35) (26) (1.218) (1) (179) (7) (27) (1.655) - (3.176) 

Μη επιμερισμένα στοιχεία - - - - - - - - - (4) (4) 
Κέρδη προ φόρων 14.620 22.099 14.379 303.324 123 103.390 2.843 13.137 477.723 (4.732) 946.906 

Κέρδη μετά φόρων 9.168 13.858 9.017 190.209 77 64.834 1.783 8.238 299.572 (2.967) 593.789 

Άλλα στοιχεία:            
Ενσώματες & ασώματες 
ακινητοποιήσεις 2.618 3.677 2.890 116.122 65 18.798 705 2.932 163.995 - 311.802 

Κυκλοφορούν ενεργητικό 7.812 10.971 8.623 346.486 193 56.092 2.106 8.747 489.330 - 930.360 

Στοιχεία ενεργητικού 10.430 14.648 11.513 462.608 258 74.890 2.811 11.679 653.325 - 1.242.162 
Μη επιμερισμένο 
ενεργητικό - - - - - - - - - 60.619 60.619 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 10.430 14.648 11.513 462.608 258 74.890 2.811 11.679 653.325 60.619 1.302.781 

Στοιχεία παθητικού  1.830 2.571 2.021 81.192 45 13.144 493 2.050 114.665 - 218.011 

Μη επιμερισμένο παθητικό  - - - - - - - - - 466.358 466.358 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1.830 2.571 2.021 81.192 45 13.144 493 2.050 114.665 466.358 684.369 
Προσθήκες ενσώματων & 
ασώματων 
ακινητοποιήσεων 

23 33 26 1.038 1 168 6 26 1.465 - 2.786 

Αποσβέσεις  361 507 398 16.005 9 2.591 97 404 22.603 - 42.975 



ΟΠΑΠ Α.Ε. – Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσης 2009 

Ο.Π.Α.Π Α.Ε. – Κηφισού 62, 121 32 Περιστέρι, Ελλάδα, Τηλ.: +30 (210) 5798800 
77 

 
 

1.1-31.12.2008 ΠΡΟΠΟ ΛΟΤΤΟ ΠΡΟΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ ΤΖΟΚΕΡ ΕΧΤRA 5 SUPER 3 KINO 
ΜΗ 

ΚΑΤΑΝΕΜΗΘΕΝΤΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 

Έσοδα 54.735 55.774 50.093 2.214.188 1.323 244.474 12.887 58.555 2.825.122 2.440 5.519.591 

Μικτά κέρδη 19.058 24.552 15.260 476.138 252 83.086 3.897 15.706 516.978 934 1.155.861 

Λειτουργικά κέρδη 17.262 22.686 13.684 393.258 208 65.972 3.494 13.875 428.634 934 960.007 

Έσοδα τόκων 393 400 359 15.878 9 1.753 92 420 20.259 - 39.563 

Έξοδα τόκων (56) (57) (51) (2.256) (1) (249) (13) (60) (2.879) - (5.622) 

Μη επιμερισμένα στοιχεία - - - - - - - - - 15 15 

Κέρδη προ φόρων 17.599 23.029 13.992 406.880 216 67.476 3.573 14.235 446.014 949 993.963 
Κέρδη μετά φόρων 12.899 16.878 10.255 298.214 158 49.455 2.619 10.434 326.896 696 728.504 
Άλλα στοιχεία:            
Ενσώματες & ασώματες 
ακινητοποιήσεις 3.495 3.562 3.199 141.392 85 15.611 823 3.739 180.405 - 352.311 

Κυκλοφορούν ενεργητικό 9.911 10.098 9.070 400.905 239 44.265 2.333 10.602 511.522 - 998.945 

Στοιχεία ενεργητικού 13.406 13.660 12.269 542.297 324 59.876 3.156 14.341 691.927 - 1.351.256 
Μη επιμερισμένο 
ενεργητικό - - - - - - - - - 50.285 50.285 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 13.406 13.660 12.269 542.297 324 59.876 3.156 14.341 691.927 50.285 1.401.541 

Στοιχεία παθητικού  2.873 2.927 2.629 116.214 70 12.832 676 3.073 148.279 - 289.573 
Μη επιμερισμένο 
παθητικό  - - - - - - - - - 433.395 433.395 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 2.873 2.927 2.629 116.214 70 12.832 676 3.073 148.279 433.395 722.968 
Προσθήκες ενσώματων & 
ασώματων 
ακινητοποιήσεων 

45 46 42 1.848 1 204 11 49 2.358 - 4.604 

Αποσβέσεις  961 979 879 38.871 23 4.292 226 1.028 49.596 - 96.855 
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10.2. Επιχειρηματικοί τομείς της ΟΠΑΠ Α.Ε. για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2009 και 2008 αντίστοιχα 

 

1.1-31.12.2009 ΠΡΟΠΟ ΛΟΤΤΟ ΠΡΟΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΠΡΟΠOΓΚΟΛ ΤΖΟΚΕΡ ΕΧΤRA 5 SUPER 3 KINO 
ΜΗ 

ΚΑΤΑΝΕΜΗΘΕΝΤΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 
Έσοδα 45.169 57.647 43.119 2.004.930 1.099 294.027 11.474 44.898 2.719.836 - 5.222.199 
Μικτά κέρδη 15.979 23.818 14.208 372.452 144 111.604 3.052 13.262 543.604 - 1.098.123 
Λειτουργικά κέρδη 14.415 19.979 12.678 300.144 111 94.451 2.669 11.876 461.882 - 918.205 

Έσοδα τόκων 200 254 190 8.847 5 1.297 51 198 12.002 - 23.044 

Έξοδα τόκων (27) (34) (25) (1.187) (1) (174) (7) (27) (1.610) - (3.092) 

Μη επιμερισμένα στοιχεία - - - - - - - - - 727 727 

Κέρδη προ φόρων 14.588 20.199 12.843 307.804 115 95.574 2.713 12.047 472.274 727 938.884 
Κέρδη μετά φόρων 9.120 12.629 8.030 192.439 72 59.753 1.696 7.532 295.267 455 586.993 
Άλλα στοιχεία:            
Ενσώματες & ασώματες 
ακινητοποιήσεις 2.690 3.433 2.567 119.388 65 17.508 683 2.674 161.958 - 310.966 

Κυκλοφορούν ενεργητικό 7.200 9.189 6.874 319.600 175 46.870 1.829 7.157 433.562  - 832.456 
Στοιχεία ενεργητικού 9.890 12.622 9.441 438.988 240 64.378 2.512 9.831 595.520  - 1.143.422 
Μη επιμερισμένο 
ενεργητικό - - - - - - - - - 89.764 89.764 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 9.890 12.622 9.441 438.988 240 64.378 2.512 9.831 595.520 89.764 1.233.186 
Στοιχεία παθητικού  1.816 2.318 1.734 80.624 44 11.824 461 1.806 109.373 - 210.000 

Μη επιμερισμένο παθητικό - - - - - - - - - 463.005 463.005 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1.816 2.318 1.734 80.624 44 11.824 461 1.806 109.373 463.005 673.005 

Προσθήκες ενσώματων & 
ασώματων 
ακινητοποιήσεων 

18 23 18 823 1 121 5 18 1.117 - 2.144 

Αποσβέσεις  368 470 351 16.332 9 2.395 93 366 22.156 - 42.540 
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1.1-31.12.2008 ΠΡΟΠΟ ΛΟΤΤΟ ΠΡΟΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΠΡΟΠOΓΚΟΛ ΤΖΟΚΕΡ ΕΧΤRA 5 SUPER 3 KINO 
ΜΗ 

ΚΑΤΑΝΕΜΗΘΕΝΤΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 
Έσοδα 54.167 50.940 44.527 2.185.079 1.290 224.422 12.087 52.332 2.703.256 - 5.328.100 
Μικτά κέρδη 18.851 22.632 13.784 474.141 239 77.207 3.711 14.255 500.743 - 1.125.563 
Λειτουργικά κέρδη 17.262 21.094 12.537 399.808 201 61.504 3.375 12.801 425.658 - 954.240 

Έσοδα τόκων 348 327 286 14.034 8 1.442 78 336 17.362 - 34.221 

Έξοδα τόκων (57) (53) (47) (2.296) (2) (236) (13) (55) (2.841) - (5.600) 

Μη επιμερισμένα στοιχεία - - - - - - - - - 2.712 2.712 

Κέρδη προ φόρων 17.553 21.368 12.776 411.546 207 62.710 3.440 13.082 440.179 2.712 985.573 

Κέρδη μετά φόρων 12.854 15.648 9.356 301.374 152 45.922 2.519 9.580 322.342 1.986 721.733 

Άλλα στοιχεία:            

Ενσώματες & ασώματες 
ακινητοποιήσεις 3.574 3.362 2.938 144.182 85 14.809 797 3.453 178.374 - 351.574 

Κυκλοφορούν ενεργητικό 9.120 8.576 7.497 367.887 217 37.784 2.035 8.811 455.129 - 897.056 

Στοιχεία ενεργητικού 12.694 11.938 10.435 512.069 302 52.593 2.832 12.264 633.503 - 1.248.630 
Μη επιμερισμένο 
ενεργητικό - - - - - - - - - 91.919 91.919 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 12.694 11.938 10.435 512.069 302 52.593 2.832 12.264 633.503 91.919 1.340.549 

Στοιχεία παθητικού  2.856 2.686 2.348 115.209 68 11.833 637 2.759 142.531 - 280.927 

Μη επιμερισμένο παθητικό - - - - - - - - - 432.484 432.484 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 2.856 2.686 2.348 115.209 68 11.833 637 2.759 142.531 432.484 713.411 

Προσθήκες ενσώματων & 
ασώματων 
ακινητοποιήσεων 

44 41 36 1.776 1 182 10 42 2.197 - 4.329 

Αποσβέσεις  982 923 807 39.590 23 4.066 219 948 48.979 - 96.537 



ΟΠΑΠ Α.Ε. – Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσης 2009 

Ο.Π.Α.Π Α.Ε. – Κηφισού 62, 121 32 Περιστέρι, Ελλάδα, Τηλ.: +30 (210) 5798800 
80 

Δεν υπάρχουν συναλλαγές πώλησης μεταξύ των επιχειρηματικών τομέων. Το ενεργητικό κάθε τομέα 

αποτελείται από γήπεδα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμό, ασώματες ακινητοποιήσεις, αποθέματα, 

απαιτήσεις, χρηματικά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα. Το ενεργητικό που δεν έχει επιμεριστεί 

αφορά κυρίως σε αναβαλλόμενους φόρους, μακροπρόθεσμες επενδύσεις και την υπεραξία. 

Οι υποχρεώσεις κάθε τομέα αποτελούνται από λειτουργικές υποχρεώσεις και εξαιρούν κονδύλια όπως 

φορολογία, υποχρεώσεις συνταξιοδότησης και προβλέψεις. Ένα τμήμα του κόστους των πωλήσεων 

και διαθέσεως, το κόστος διοικήσεως, τα λοιπά έσοδα και έξοδα καθώς και τα έσοδα – έξοδα από 

τόκους, επιμερίστηκαν στους επιχειρηματικούς τομείς ανάλογα με τα έσοδα (κύκλο εργασιών) αυτών 

των επιχειρηματικών τομέων.  

10.3. Γεωγραφικοί τομείς 

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Η Ελλάδα είναι η χώρα-έδρα της μητρικής 

εταιρείας και της θυγατρικής της ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε.  

 
Για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 
2009 Ελλάδα Κύπρος Σύνολο 

  (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 
Έσοδα  5.222.199 218.733 5.440.932
Μικτά κέρδη 1.099.042 30.634 1.129.676
Σύνολο ενεργητικού 1.260.045 42.736 1.302.781

 
Για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 
2008 Ελλάδα Κύπρος Σύνολο 

  (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 
Έσοδα  5.330.540 189.051 5.519.591
Μικτά κέρδη 1.126.497 29.364 1.155.861
Σύνολο ενεργητικού 1.368.677 32.864 1.401.541

 
Τα έσοδα βασίζονται στη χώρα στην οποία εδρεύει η εταιρεία.  

11. Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 

11.1. Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 

Τα διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα αναλύονται ως εξής: 

 ΟΜΙΛΟΣ 
(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007

Ταμείο 875 508 194
Τραπεζικοί λογ/μοί (καταθ. όψεως, ταμιευτηρίου κλπ) 155.600 150.506 111.536
Άλλες καταθέσεις (REPOS, προθεσμίας) 543.112 555.374 381.130
Σύνολο διαθέσιμων και ταμειακών ισοδύναμων 699.587 706.388 492.860
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 ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007 

Ταμείο 838 508 143
Τραπεζικοί λογ/μοί (καταθ. όψεως, ταμιευτηρίου κλπ) 145.177 67.521 77.682
Άλλες καταθέσεις (REPOS, προθεσμίας) 452.927 535.480 327.000
Σύνολο διαθέσιμων και ταμειακών ισοδύναμων 598.942 603.509 404.825
 

Το μέσο επιτόκιο για βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις ήταν 3,65% το 2009, 5,82% το 2008 

και 4,08% το 2007. Η μέση διάρκεια των βραχυπρόθεσμων καταθέσεων ήταν 33 ημερολογιακές 

ημέρες για το έτος 2009, 20 ημερολογιακές ημέρες για το έτος 2008 και 17 ημερολογιακές ημέρες 

για το έτος 2007. 

11.2. Αποθέματα 

Η ανάλυση των αποθεμάτων έχει ως εξής: 

ΟΜΙΛΟΣ  (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007
Πρώτες ύλες 19 18 31
Αναλώσιμα υλικά 1.147 1.292 672
Σύνολο αποθεμάτων 1.166 1.310 703

 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ  (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007
Πρώτες ύλες 19 18 31
Αναλώσιμα υλικά 1.061 1.292 672
Σύνολο αποθεμάτων 1.080 1.310 703

 
Τα αποθέματα αποτελούνται κυρίως από δελτία των αριθμολαχείων και των παιχνιδιών πρόγνωσης 

αθλητικών γεγονότων, κουπόνια για το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ, χαρτί και υλικό εκτύπωσης κλπ.  

Σύμφωνα με την από 22.6.2009 σύμβαση μεταξύ της μητρικής και της ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Α.Ε., η θυγατρική ανέλαβε την παροχή υπηρεσιών παραγωγής, προμήθειας, αποθήκευσης και 

διανομής αναλωσίμων και εντύπων καθώς επίσης και προωθητικού υλικού προς όλα τα πρακτορεία. 

Ο Όμιλος δεν έχει ενεχυριασμένα αποθέματα. 

11.3. Απαιτήσεις 

Η ανάλυση των απαιτήσεων έχει ως εξής:  
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Το κονδύλι απαιτήσεις από πρακτορεία αφορά στα πραγματοποιηθέντα έσοδα από παιχνίδια στο 

τέλος Δεκεμβρίου 2009, τα οποία καταβάλλονται στις αρχές του Ιανουαρίου 2010. 

Η Διοίκηση θεωρεί ότι ο βασικός πιστωτικός κίνδυνος της εταιρείας προέρχεται από επισφαλείς 

απαιτήσεις από πράκτορες. Στις 31 Δεκεμβρίου 2009 οι απαιτήσεις αυτές ανήλθαν στο ποσό των € 

25.445 χιλ. (€ 21.440 χιλ. το 2008 και € 21.175 χιλ. το 2007) και οι οφειλές πρακτόρων από έντοκες 

ρυθμίσεις στο ποσό των € 12.955 χιλ. (€ 13.148 χιλ. το 2008 και € 11.595 χιλ. το 2007). Για την 

 (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) ΟΜΙΛΟΣ 
  31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007 

 Απαιτήσεις από πρακτορεία (έσοδα από παιχνίδια)  26.738 56.955 24.026 
 Απαιτήσεις από πρακτορεία (οφειλές–ρυθμίσεις) 9.292 9.849 6.784 
 Μείον προεξόφληση απαίτησης οφειλών-ρυθμίσεων 
πρακτόρων (179) (189) (227)
 Επισφαλείς απαιτήσεις 25.445 21.440 21.175 
 Προκαταβολές σε προμηθευτές 1.026 1.587 1.229 
 Άλλες απαιτήσεις  690 1.586 1.293 
 Μερικό σύνολο βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων  63.012 91.228 54.280
 Μείον προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις-ρυθμίσεις (27.503) (24.879) (21.879)
Σύνολο βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων  35.509 66.349 32.401 
Απαιτήσεις από οφειλές–ρυθμίσεις πρακτόρων πέραν του 
ενός έτους 3.663 3.299 4.811
 Μείον προεξόφληση απαίτησης οφειλών-ρυθμίσεων  (295) (311) (373)
Σύνολο μακροπρόθεσμων απαιτήσεων 3.368 2.988 4.438
Σύνολο απαιτήσεων  38.877 69.337 36.839 

 (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
  31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007 

 Απαιτήσεις από πρακτορεία (έσοδα από παιχνίδια)  23.509 54.722 21.751 
 Απαιτήσεις από πρακτορεία (οφειλές–ρυθμίσεις) 9.292 9.849 6.784 
 Μείον προεξόφληση απαίτησης οφειλών-ρυθμίσεων 
πρακτόρων (179) (189) (227)
 Επισφαλείς απαιτήσεις 25.445 21.440 21.175 
 Προκαταβολές σε προμηθευτές 1.726 1.587 1.229 
 Άλλες απαιτήσεις  6.565 6.471 4.942 
 Μερικό σύνολο βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων  66.358 93.880 55.654
 Μείον προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις-ρυθμίσεις (27.379) (24.879) (21.879)
Σύνολο βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων  38.979 69.001 33.775
Απαιτήσεις από οφειλές–ρυθμίσεις πρακτόρων πέραν του 
ενός έτους 3.663 3.299 4.811
 Μείον προεξόφληση απαίτησης οφειλών-ρυθμίσεων  (295) (311) (373)
Σύνολο μακροπρόθεσμων απαιτήσεων 3.368 2.988 4.438
Σύνολο απαιτήσεων  42.347 71.989 38.213 
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κάλυψη αυτού του κινδύνου η εταιρεία σχημάτισε πρόβλεψη ύψους € 27.379 χιλ. (€ 24.879 χιλ. το 

2008 και € 21.879 χιλ. το 2007). Διαθέσιμο για την κάλυψη επισφαλών απαιτήσεων από πράκτορες 

είναι επίσης το συλλογικό κεφάλαιο εγγυήσεων και τόκων εγγυήσεων πρακτόρων που εξασφαλίζει 

υποχρεώσεις των πρακτόρων προς τη μητρική εταιρεία ύψους € 5.758 χιλ. το 2009 (€ 5.590 χιλ. το 

2008 και € 5.343 χιλ. το 2007) (βλ. σημ. 11.19). Η Διοίκηση θεωρεί αυτές τις προβλέψεις επαρκείς. 

 

Στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2009, η 

ενηλικίωση των υπολοίπων των λογαριασμών των πρακτόρων σε ρύθμιση έχει ως ακολούθως: 

 
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΕΣ ΜΗ ΑΠΟΜΕΙΟΥΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑ 
ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΕΣ ΣΕ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

  

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 

(ΟΜΙΛΟΥ) 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΗ 
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΕΣ 

ΚΑΙ ΜΗ 
ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΕΣ ΣΕ 
ΠΡΟΒΛΕΨΗ 

< 3 ΜΗΝΕΣ 3 - 6 ΜΗΝΕΣ 6 - 12 ΜΗΝΕΣ > 12 ΜΗΝΕΣ 

((Ποσά σε χιλ. ευρώ) 
2009 38.877 26.335 8.013 227 934 3.368

2008 69.337 56.729 3.784 1.815 4.021 2.988

2007 36.839  24.931 2.872 2.111 2.487 4.438
 

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΕΣ ΜΗ ΑΠΟΜΕΙΟΥΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑ 
ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΕΣ ΣΕ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

  

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 
(ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ) 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΗ 
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΕΣ 

ΚΑΙ ΜΗ 
ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΕΣ ΣΕ 
ΠΡΟΒΛΕΨΗ 

< 3 ΜΗΝΕΣ 3 - 6 ΜΗΝΕΣ 6 - 12 ΜΗΝΕΣ > 12 ΜΗΝΕΣ 

((Ποσά σε χιλ. ευρώ) 
2009 42.347 29.805 8.013 227 934 3.368

2008 71.989 59.381 3.784 1.815 4.021 2.988

2007 38.213  26.305 2.872 2.111 2.487 4.438
 

Στο έτος 2009 τμήμα των έντοκων ρυθμίσεων, μη καλυπτόμενο από την πρόβλεψη, αποτιμήθηκε σε 

παρούσα αξία με προεξοφλητικό επιτόκιο 5,77%, βάσει του οποίου δημιουργήθηκε 

χρηματοοικονομικό κόστος € 474 χιλ., μειώνοντας κατά το ποσό αυτό την αρχική αξία της 

απαίτησης.  

Στο έτος 2008 τμήμα των έντοκων ρυθμίσεων, μη καλυπτόμενο από την πρόβλεψη, αποτιμήθηκε σε 

παρούσα αξία με προεξοφλητικό επιτόκιο 6,01%, βάσει του οποίου δημιουργήθηκε 

χρηματοοικονομικό κόστος € 500 χιλ., μειώνοντας κατά το ποσό αυτό την αρχική αξία της 

απαίτησης.  

Στο έτος 2007 τμήμα των έντοκων ρυθμίσεων, μη καλυπτόμενο από την πρόβλεψη, αποτιμήθηκε σε 

παρούσα αξία με προεξοφλητικό επιτόκιο 4,54%, βάσει του οποίου δημιουργήθηκε 
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χρηματοοικονομικό κόστος € 600 χιλ., μειώνοντας κατά το ποσό αυτό την αρχική αξία της 

απαίτησης.  

Η αναμενόμενη είσπραξη του συνόλου των απαιτήσεων παρατίθεται παρακάτω:  

 (Ποσά σε χιλ. ευρώ) ΟΜΙΛΟΣ 
  31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007

Αναμενόμενος χρόνος είσπραξης:    
Λιγότερο από 3 μήνες 35.041 65.969 31.822
Μεταξύ 3 και 6 μηνών 138 103 154
Μεταξύ 6 μηνών και 1 έτους 330 277 425
Σύνολο βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων 35.509 66.349 32.401
Μεγαλύτερη του 1 έτους 3.368 2.988 4.438
Γενικό σύνολο 38.877 69.337 36.839

 

 (Ποσά σε χιλ. ευρώ) ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
  31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007

Αναμενόμενος χρόνος είσπραξης:    
Λιγότερο από 3 μήνες 38.511 68.621 33.196
Μεταξύ 3 και 6 μηνών 138 103 154
Μεταξύ 6 μηνών και 1 έτους 330 277 425
Σύνολο βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων 38.979 69.001 33.775
Μεγαλύτερη του 1 έτους 3.368 2.988 4.438
Σύνολο 42.347 71.989 38.213

11.4. Λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού  

Η ανάλυση των λογαριασμών έχει ως εξής: 

(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) ΟΜΙΛΟΣ 
 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007

Υποχρεώσεις αναδόχου του Στοιχήματος - - 1.436
Στεγαστικά δάνεια στο προσωπικό 88 93 103
Προκαταβολές αποζημίωσης συνταξιοδότησης 317 496 477
Λοιπές απαιτήσεις - έσοδα εισπρακτέα 4.078 8.023 4.262
Προπληρωθέντα έξοδα 11.355 14.883 15.880
Φόρος επόμενης χρήσης 178.260 201.403 132.978
Σύνολο λοιπών στοιχείων του κυκλοφορούντος 
ενεργητικού 194.098 224.898 155.136

 

(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007

Υποχρεώσεις αναδόχου του Στοιχήματος - - 1.436
Στεγαστικά δάνεια στο προσωπικό 88 93 103
Προκαταβολές αποζημίωσης συνταξιοδότησης 317 496 477
Λοιπές απαιτήσεις - έσοδα εισπρακτέα 4.012 7.372 4.258
Προπληρωθέντα έξοδα 11.079 14.605 15.567
Φόρος επόμενης χρήσης 177.959 200.670 132.407
Σύνολο λοιπών στοιχείων του κυκλοφορούντος 
ενεργητικού 193.455 223.236 154.248

 

Τα στεγαστικά δάνεια στο προσωπικό εξασφαλίζονται με υποθήκες της ιδιοκτησίας που αγοράζεται. 



ΟΠΑΠ Α.Ε. – Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσης 2009 

Ο.Π.Α.Π Α.Ε. – Κηφισού 62, 121 32 Περιστέρι, Ελλάδα, Τηλ.: +30 (210) 5798800 
85 

Τα προπληρωθέντα έξοδα αφορούν σε προπληρωμές που έγιναν σε Ποδοσφαιρικές Ανώνυμες 

Εταιρείες (Π.Α.Ε.), ΣΟΥΠΕΡΛΙΓΚ, κλπ για την παροχή υπηρεσιών διαφήμισης και χορηγίας σύμφωνα 

με τους όρους των σχετικών συμβάσεων και ιδιωτικών συμφωνητικών που υπογράφηκαν.  

Τα έσοδα εισπρακτέα αφορούν σε έσοδα από τόκους καταθέσεων.  

Ο φόρος επόμενης χρήσης αφορά προκαταβολή φόρου εισοδήματος της μητρικής εταιρείας για τα 

κέρδη της επόμενης χρήσης. Σύμφωνα με τον ελληνικό φορολογικό νόμο, οι εταιρείες υποχρεούνται 

να υπολογίζουν ένα επιπρόσθετο ποσό του 80% επί του φόρου του τρέχοντος έτους. Την 

ημερομηνία του Ισολογισμού αναγνωρίζεται μια ισόποση υποχρέωση. Το ποσό αυτών των 

πληρωμών συμψηφίζεται στο φόρο του επόμενου έτους. 

 

11.5. Ασώματες ακινητοποιήσεις 

Οι ασώματες ακινητοποιήσεις αφορούν Λογισμικό, Τεχνογνωσία και Δικαιώματα, τα οποία αναλύονται 

ως εξής: 
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ΟΜΙΛΟΣ Λογισμικό Δικαιώματα Τεχνογνωσία

Λογισμικό & 
Δικαιώματα 
χρηματ/κής 
μίσθωσης 

Ακινητοποιήσεις 
υπό εκτέλεση Σύνολο 

(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 
Για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2007 

Καθαρό λογιστικό 
υπόλοιπο έναρξης 
χρήσης  12.531 209.830 - - - 222.361

Προσθήκες  704 - 77.350 38.314 39.297 155.665
Επιβάρυνση αποσβέσεων (4.857) (16.141) (20.258) (391) - (41.647)

31η Δεκεμβρίου 2007    

Κόστος κτήσης  24.798 322.817 77.350 38.314 39.297 502.576

Σωρευμένες αποσβέσεις (16.420) (129.128) (20.258) (391) - (166.197)
Καθαρό λογιστικό 
υπόλοιπο  8.378 193.689 57.092 37.923 39.297 336.379

Για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2008 
Καθαρό λογιστικό 
υπόλοιπο έναρξης 
χρήσης  8.378 193.689 57.092 37.923 39.297 336.379
Προσθήκες  2.286 - - - - 2.286

Μειώσεις (149) - - - - (149)

Μεταφορές 142 - - 39.297 (39.297) 142

Επιβάρυνση αποσβέσεων (4.975) (16.140) (57.092) (7.314) - (85.521)

Μειώσεις αποσβέσεων 149 - - - - 149

31η Δεκεμβρίου 2008    

Κόστος κτήσης  27.077 322.817 77.350 77.611 - 504.855

Σωρευμένες αποσβέσεις (21.246) (145.268) (77.350) (7.705) - (251.569)
Καθαρό λογιστικό 
υπόλοιπο  5.831 177.549 0 69.906 0 253.286

Για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2009 
Καθαρό λογιστικό 
υπόλοιπο έναρξης 
χρήσης  5.831 177.549 0 69.906 0 253.286

Προσθήκες  654 - - - - 654

Μειώσεις παγίων (1) - - - - (1)

Επιβάρυνση αποσβέσεων (4.304) (16.141) 0 (8.624) - (29.069)

31η Δεκεμβρίου 2009    

Κόστος κτήσης  27.730 322.817 77.350 77.611 - 505.508

Σωρευμένες αποσβέσεις (25.550) (161.409) (77.350) (16.329) - (280.638)
Καθαρό λογιστικό 
υπόλοιπο  2.180 161.408 0 61.282 0 224.870
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λογισμικό Δικαιώματα Τεχνογνωσία

Λογισμικό 
& 

Δικαιώματα 
χρηματ/κής 
μίσθωσης 

Ακινητοποιήσεις 
υπό εκτέλεση Σύνολο 

(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 

Για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2007 

Καθαρό λογιστικό 
υπόλοιπο έναρξης 
χρήσης  12.479 209.830 - - - 222.309

Προσθήκες  666 - 77.350 38.314 39.297 155.627
Επιβάρυνση 
αποσβέσεων (4.814) (16.141) (20.258) (391) - (41.604)

31η Δεκεμβρίου 2007   

Κόστος κτήσης  24.559 322.817 77.350 38.314 39.297 502.337

Σωρευμένες αποσβέσεις (16.228) (129.128) (20.258) (391) - (166.005)
Καθαρό λογιστικό 
υπόλοιπο  8.331 193.689 57.092 37.923 39.297 336.332

Για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2008 
Καθαρό λογιστικό 
υπόλοιπο έναρξης 
χρήσης  8.331 193.689 57.092 37.923 39.297 336.332

Προσθήκες  2.244 - - - - 2.244

Μειώσεις παγίων (149) - - - - (149)

Μεταφορές 143 - - 39.297 (39.297) 143
Επιβάρυνση 
αποσβέσεων (4.920) (16.140) (57.092) (7.314) - (85.466)

Μειώσεις αποσβέσεων 149 - - - - 149

31η Δεκεμβρίου 2008   

Κόστος κτήσης  26.797 322.817 77.350 77.611 - 504.575

Σωρευμένες αποσβέσεις (20.999) (145.268) (77.350) (7.705) - (251.322)
Καθαρό λογιστικό 
υπόλοιπο  5.798 177.549 0 69.906 0 253.253

Για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2009 

Καθαρό λογιστικό 
υπόλοιπο έναρξης 
χρήσης  5.798 177.549 0 69.906 0 253.253

Προσθήκες  582 - - - - 582
Επιβάρυνση 
αποσβέσεων (4.213) (16.141) 0 (8.624) - (28.978)

31η Δεκεμβρίου 2009   

Κόστος κτήσης  27.379 322.817 77.350 77.611 - 505.157

Σωρευμένες αποσβέσεις (25.212) (161.409) (77.350) (16.329) - (280.300)
Καθαρό λογιστικό 
υπόλοιπο  2.167 161.408 0 61.282 0 224.857
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Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των ασώματων ακινητοποιήσεων. Η απόσβεση του 20ετούς 

δικαιώματος, του λογισμικού και των δικαιωμάτων χρηματοδοτικής μίσθωσης καθώς και η απόσβεση 

της τεχνογνωσίας περιλαμβάνονται στο κόστος πωλήσεων, ενώ η απόσβεση λογισμικού επιμερίζεται 

μεταξύ του κόστους πωλήσεων, των διοικητικών εξόδων και εξόδων διάθεσης. Η υπολειπόμενη 

ωφέλιμη διάρκεια ζωής του 20ετούς δικαιώματος είναι περίπου δέκα (10) έτη. 

Σύμφωνα με το ΔΛΠ 38 οι αποσβέσεις των άυλων περιουσιακών στοιχείων περιλαμβάνονται στα 

συνολικά έσοδα όπως φαίνεται παρακάτω: 

 
(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) ΟΜΙΛΟΣ 

 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007
Κόστος πωληθέντων 27.071 83.650 40.772
Έξοδα διοίκησης  1.677 1.565 730
Έξοδα διάθεσης 321 306 145
Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών 
στοιχείων  29.069 85.521 41.647

 
(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007
Κόστος πωληθέντων 27.052 83.631 40.737
Έξοδα διοίκησης  1.605 1.529 722
Έξοδα διάθεσης 321 306 145
Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών 
στοιχείων  28.978 85.466 41.604

 

11.6. Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 

 
Οι εγκαταστάσεις και τα μηχανήματα καθώς και τα μηχανήματα από χρηματοδοτική μίσθωση 

περιλαμβάνουν κυρίως εξοπλισμό για πράκτορες παιχνιδιών. Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί 

των γηπέδων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού. 
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ΟΜΙΛΟΣ 
Γήπεδα 
και 
κτίρια 

Εγκατ/σεις 
& 

μηχανήματα

Οχήματα & 
εξοπλισμός 

Μηχανήματα 
χρημ/κής 
μίσθωσης 

Ακινητοποιήσεις 
υπό εκτέλεση Σύνολο 

(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 

Για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2007 
Καθαρό λογιστικό 
υπόλοιπο έναρξης 
χρήσης   17.668 13.189 3.215 - - 34.072
Προσθήκες  720 134 1.288 16.076 61.829 80.047
Μεταφορές παγίων  - 282 -  - - 282
Επιβάρυνση αποσβέσεων (1.208) (2.546) (1.784) (744) - (6.282)
31η Δεκεμβρίου 2007  

Κόστος κτήσης  22.155 44.171 18.678 16.076 61.829 162.909
Σωρευμένες αποσβέσεις (4.975) (33.112) (15.959) (744) - (54.790)
Καθαρό λογιστικό 
υπόλοιπο  17.180 11.059 2.719 15.332 61.829 108.119

Για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2008 
Καθαρό λογιστικό 
υπόλοιπο έναρξης 
χρήσης   17.180 11.059 2.719 15.332 61.829 108.119

Προσθήκες  174 1.672 472 - - 2.318

Μεταφορές παγίων (1.776) - 1.217 61.829 (61.829) (559)

Μειώσεις παγίων (56) (4.155) (137) - - (4.348)

Επιβάρυνση αποσβέσεων (1.158) (2.598) (1.419) (6.092) - (11.267)

Μεταφορές αποσβέσεων 347 - (1.091) - - (744)

Μειώσεις αποσβέσεων 90 3.930 124 - - 4.144

31η Δεκεμβρίου 2008  

Κόστος κτήσης  20.497 41.688 20.230 77.905 - 160.320

Σωρευμένες αποσβέσεις (5.696) (31.780) (18.345) (6.836) - (62.657)
Καθαρό λογιστικό 
υπόλοιπο  14.801 9.908 1.885 71.069 0 97.663

Για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2009 
Καθαρό λογιστικό 
υπόλοιπο έναρξης 
χρήσης   14.801 9.908 1.885 71.069 0 97.663

Προσθήκες  252 937 943 - - 2.132

Μειώσεις παγίων (125) - (384) - - (509)

Επιβάρυνση αποσβέσεων (1.163)  (2.741) (1.279) (8.656) - (13.839)

Μειώσεις αποσβέσεων 24 - 166 - - 190

31η Δεκεμβρίου 2009  

Κόστος κτήσης  20.624 42.625 20.789 77.905 - 161.943

Σωρευμένες αποσβέσεις (6.835) (34.521) (19.458) (15.492) - (76.306)
Καθαρό λογιστικό 
υπόλοιπο  13.789 8.104 1.331 62.413 0 85.637
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Γήπεδα 
και 
κτίρια 

Εγκατ/σεις 
& 

μηχανήματα

Οχήματα & 
εξοπλισμός

Μηχανήματα 
χρημ/κής 
μίσθωσης 

Ακινητοποιήσεις 
υπό εκτέλεση Σύνολο 

(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 

Για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2007 
Καθαρό λογιστικό 
υπόλοιπο έναρξης 
χρήσης  17.372 12.806 2.926 - - 33.104
Προσθήκες  680 134 1.153 16.076 61.829 79.872
Μεταφορές παγίων - 288 -  - - 288
Επιβάρυνση αποσβέσεων (1.190) (2.428) (1.580) (744) - (5.942)
31η Δεκεμβρίου 2007  
Κόστος κτήσης  21.791 42.767 17.500 16.076 61.829 159.963
Σωρευμένες αποσβέσεις (4.929) (31.967) (15.001) (744) - (52.641)
Καθαρό λογιστικό 
υπόλοιπο  16.862 10.800 2.499 15.332 61.829 107.322

Για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2008 
Καθαρό λογιστικό 
υπόλοιπο έναρξης 
χρήσης  16.862 10.800 2.499 15.332 61.829 107.322

Προσθήκες  105 1.627 353 - - 2.085

Μεταφορές παγίων (3.779) - 71 61.829 (61.829) (3.708)
Μειώσεις παγίων (53) (4.149) (13) - - (4.215)
Επιβάρυνση αποσβέσεων (1.060)  (2.475) (1.300) (6.092) - (10.927)
Μεταφορές αποσβέσεων 737 - - - - 737
Μειώσεις αποσβέσεων 89 3.982 58 - - 4.129

31η Δεκεμβρίου 2008  

Κόστος κτήσης  18.064 40.245 17.911 77.905 - 154.125

Σωρευμένες αποσβέσεις (5.163) (30.460) (16.243) (6.836) - (58.702)
Καθαρό λογιστικό 
υπόλοιπο  12.901 9.785 1.668 71.069 0 95.423

Για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2009 
Καθαρό λογιστικό 
υπόλοιπο έναρξης 
χρήσης  12.901 9.785 1.668 71.069 0 95.423

Προσθήκες  252 814 496 - - 1.562

Μειώσεις παγίων - - (293) - - (293)

Επιβάρυνση αποσβέσεων (1.071)  (2.637) (1.054) (8.656) - (13.418)

Μειώσεις αποσβέσεων - - 81 - - 81

31η Δεκεμβρίου 2009  

Κόστος κτήσης  18.316 41.059 18.114 77.905 - 155.394

Σωρευμένες αποσβέσεις (6.234) (33.097) (17.216) (15.492) - (72.039)
Καθαρό λογιστικό 
υπόλοιπο  12.082 7.962 898 62.413 0 83.355
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11.7. Επενδύσεις σε ακίνητα 

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 40 οι επενδύσεις σε ακίνητα έχουν ως εξής: 

 
 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 

Υπόλοιπο 31.12.2007 - 
 

-
Μεταφορά από ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα                                 

Κόστος κτήσης 1.776 3.779

Σωρευμένες αποσβέσεις έως 31.12.2007 (347) (737)

Αποσβέσεις περιόδου 1.1 – 31.12.2008 (67) (144)

Ζημιές απομείωσης  - -

Υπόλοιπο 31.12.2008 1.362 2.898

Αποσβέσεις περιόδου 1.1 – 31.12.2009 (67) (144)

Ζημιές απομείωσης  - -

Υπόλοιπο 31.12.2009 1.295 2.754
 

Το εν λόγω ακίνητο βρίσκεται επί της οδού Πανεπιστημίου 25 (5ος και 6ος όροφος). Το έσοδο που 

λαμβάνει η εταιρεία από την εκμίσθωση του ακινήτου αυτού, ανέρχεται σε € 277 χιλ. για τη χρήση 

2009. 

Η ωφέλιμη ζωή του κτιρίου εκτιμάται περίπου σε 20 έτη και χρησιμοποιείται η σταθερή μέθοδος 

απόσβεσης.  

11.8. Υπεραξία 

Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις η ανάλυση της υπεραξίας προέρχεται από την εξαγορά 

της ΟΠΑΠ GLORY LTD, όπως φαίνεται παρακάτω: 

ΟΜΙΛΟΣ ΟΠΑΠ GLORY LTD 
(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 

Υπεραξία στην τιμή αγοράς (90%) 14.231 
Σωρευμένες αποσβέσεις  (1.779) 
Καθαρό λογιστικό υπόλοιπο 1.1.2005 12.452 
Απομείωση 31.12.2005 & 31.12.2006 - 
Καθαρό λογιστικό υπόλοιπο 31.12.2005 & 
31.12.2006 12.452 
Απομείωση 31.12.2007 (4.780) 
Καθαρό λογιστικό υπόλοιπο 31.12.2007 7.672 
Εξαγορά του υπόλοιπου 10% 763 
Απομείωση 31.12.2008  - 
Καθαρό λογιστικό υπόλοιπο 31.12.2008 8.435 
Απομείωση 31.12.2009  - 
Καθαρό λογιστικό υπόλοιπο 31.12.2009 8.435 
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Η υπεραξία υπόκειται σε περιοδικό έλεγχο απομείωσης.  

Στη χρήση 2007: η Διοίκηση της ΟΠΑΠ Α.Ε. ανέθεσε σε ανεξάρτητο εκτιμητή την αποτίμηση της 

θυγατρικής της στην Κύπρο ΟΠΑΠ GLORY LTD, σύμφωνα με την οποία προέκυψε ζημιά απομείωσης 

της υπεραξίας ποσού € 4.780 χιλ. 

Στη χρήση 2008: 

Α) Η OΠΑΠ Α.Ε. απέκτησε έναντι τιμήματος € 900 χιλ. το υπόλοιπο ποσοστό 10% των μετοχών της 

θυγατρικής ΟΠΑΠ GLORY LTD που κατείχε η μη εισηγμένη εταιρεία «Glory Worldwide Holdings Ltd», 

κατέχοντας πλέον το 100% της εν λόγω θυγατρικής. 

Β) Η Διοίκηση της ΟΠΑΠ Α.Ε. ανέθεσε σε ανεξάρτητο εκτιμητή την αποτίμηση της θυγατρικής της 

στην Κύπρο ΟΠΑΠ GLORY LTD, σύμφωνα με την οποία δεν προέκυψε περαιτέρω απομείωση της 

υπεραξίας. 

Για τη χρήση 2009 : 

Δεν προέκυψε απομείωση της υπεραξίας της θυγατρικής ΟΠΑΠ GLORY LTD σύμφωνα με την έκθεση 

αποτίμησης του ανεξάρτητου εκτιμητή. 

11.9. Επενδύσεις σε θυγατρικές 

Οι θυγατρικές της εταιρείας που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις της μητρικής 

εταιρείας είναι οι εξής: 

Ενοποιημένη 
θυγατρική Μερίδιο 

Αξία 
κτήσεως 
(Ποσά σε 
χιλ. €) 

Χώρα 
εγκατάστασης 

Κύρια 
δραστηριότητα 

Μέθοδος 
ενοποίησης 

ΟΠΑΠ ΚΥΠΡΟΥ LTD 100% 1.704 Κύπρος Αριθμολαχεία Ολική ενοποίηση 
ΟΠΑΠ INTERNATIONAL 

LTD 100% 5.173 Κύπρος Εταιρεία 
Συμμετοχών Ολική ενοποίηση 

ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. 100% 20.000 Ελλάδα 

Αθλητικά 
γεγονότα – 
Προβολή 

Ολική ενοποίηση 

ΟΠΑΠ GLORY LTD 100% 16.900 Κύπρος Εταιρεία 
Στοιχημάτων Ολική ενοποίηση 

ΣΥΝΟΛΟ  43.777    
ΑΠΟΜΕΙΩΣΕΙΣ   (7.250)    
ΑΞΙΑ 31.12.2009  36.527    
 

Η ημερομηνία αναφοράς των οικονομικών καταστάσεων των θυγατρικών εταιρειών οι οποίες 

ενοποιήθηκαν, δεν διαφέρει από την ημερομηνία αναφοράς της μητρικής εταιρείας. 

Στις οικονομικές καταστάσεις της ΟΠΑΠ Α.Ε. οι επενδύσεις της εταιρείας σε θυγατρικές εμφανίζονται 

με την αξία κτήσης μειωμένη με τις διενεργηθείσες απομειώσεις. 

Η αξία της εταιρείας Ο.Π.Α.Π. GLORY LTD έχει απομειωθεί κατά το ποσό των € 1.300 χιλ. στη χρήση 

2005 και κατά το ποσό των € 5.950 χιλ. στη χρήση 2007.  
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Στις 10 Ιουλίου 2008 η OΠΑΠ Α.Ε. απέκτησε έναντι τιμήματος € 900 χιλ. το υπόλοιπο ποσοστό 10% 

των μετοχών της θυγατρικής ΟΠΑΠ GLORY LTD που κατείχε η μη εισηγμένη εταιρεία «Glory 

Worldwide Holdings Ltd», κατέχοντας πλέον το 100% της εν λόγω θυγατρικής. 

Για τις χρήσεις 2008 και 2009 δεν προέκυψε απομείωση της αξίας της θυγατρικής ΟΠΑΠ GLORY LTD 

σύμφωνα με τις εκθέσεις αποτίμησης του ανεξάρτητου εκτιμητή. 

Δεν υπάρχουν σημαντικοί περιορισμοί στη δυνατότητα της ανωτέρω θυγατρικής για μεταφορά 

κεφαλαίων στη μητρική εταιρεία με τη μορφή ταμειακών μερισμάτων, επιστροφής δανείων ή 

προκαταβολών. Η ανάλυση των επενδύσεων σε θυγατρικές έχει ως εξής: 

Αξία (Ποσά σε χιλ. 
ευρώ) 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006

Υπόλοιπο έναρξης 36.527 35.627 41.577 41.577
Εξαγορές - 900 - -
Ζημίες απομείωσης - - (5.950) -
Αξία λήξης 36.527 36.527 35.627 41.577

11.10. Επενδύσεις σε συγγενείς 

Η ημερομηνία αναφοράς των οικονομικών καταστάσεων της συγγενούς εταιρείας η οποία 

ενοποιήθηκε με την μέθοδο της καθαρής θέσης, δεν διαφέρει από την ημερομηνία αναφοράς της 

μητρικής εταιρείας. 

Οι επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος ενώ για σκοπούς 

ενοποίησης χρησιμοποιείται η μέθοδος της καθαρής θέσης. Η υπεραξία περιλαμβάνεται στη λογιστική 

αξία (κόστος) της επένδυσης και ελέγχεται για απομείωση σαν μέρος της επένδυσης. 

Δεν υπάρχουν σημαντικοί περιορισμοί στη δυνατότητα της συγγενούς GLORY TECHNOLOGY LTD για 

μεταφορά κεφαλαίων στη μητρική εταιρεία με τη μορφή ταμειακών μερισμάτων, επιστροφής 

δανείων ή προκαταβολών. Η ανάλυση των επενδύσεων σε συγγενείς έχει ως εξής: 

1. Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις: 

Το ποσό € 12.938 χιλ. απεικονίζει:  

Α) την συμμετοχή της ΟΠΑΠ Α.Ε. στην καθαρή περιουσία της επιχείρησης GLORY TECHNOLOGY  

LTD στην οποία συμμετέχει με ποσοστό 20%. Στην τρέχουσα χρήση αναγνωρίστηκε μερίδιο στα 

κέρδη της συγγενούς GLORY TECHNOLOGY LTD ποσού € 100 χιλ. Η αξία προκύπτει ως εξής: 
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Αξία (Ποσά σε χιλ. ευρώ) 
Κόστος κτήσης συμμετοχής 10.000 
Απόσβεση και απομείωση υπεραξίας (8.806) 
Αξία λήξης 31.12.2006 1.194 
Μερίδιο στα κέρδη / (ζημίες) 414 
Αξία λήξης 31.12.2007 1.608 
Μερίδιο στα κέρδη / (ζημίες) (138) 
Αξία λήξης 31.12.2008 1.470 
Μερίδιο στα κέρδη / (ζημίες) 100 
Αξία λήξης 31.12.2009 1.570 

 

Β) την συμμετοχή των θυγατρικών (ΟΠΑΠ INTERNATIONAL LTD και ΟΠΑΠ ΚΥΠΡΟΥ LTD) της ΟΠΑΠ 

Α.Ε. στην καθαρή περιουσία της επιχείρησης NEUROSOFT A.E. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, στην 

οποία συμμετέχουν με ποσοστό 30%. Στην τρέχουσα χρήση αναγνωρίστηκε μερίδιο στις ζημιές της 

συγγενούς NEUROSOFT Α.Ε. ποσού € 80 χιλ. Η αξία προκύπτει ως εξής: 

 Αξία (Ποσά σε χιλ. ευρώ) 
 

Κόστος κτήσης  11.520 
Μείον απομείωση - 
Μείον μέρισμα 2008 (72) 
Μείον μερίδιο στις ζημιές (80) 
Καθαρό λογιστικό υπόλοιπο 31.12.2009 11.368 

2. Στις οικονομικές καταστάσεις της ΟΠΑΠ Α.Ε.: 

Το ποσό € 1.200 χιλ. απεικονίζει την επένδυση της ΟΠΑΠ Α.Ε. στη συγγενή της GLORY 

TECHNOLOGY LTD, στην οποία συμμετέχει με ποσοστό 20%. 

Αξία (Ποσά σε χιλ. ευρώ) 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007

Υπόλοιπο έναρξης 1.200 1.200 1.200
Εξαγορές - - -
Ζημίες απομείωσης - - -
Αξία λήξης 1.200 1.200 1.200

11.11. Λοιπά στοιχεία μη κυκλοφορούντος ενεργητικού 

 
(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) ΟΜΙΛΟΣ 

 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007
Εγγυητικές καταβολές 1.186 1.178 1.148
Προκαταβολές παροχών αποχώρησης 10.387 10.974 10.844
Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση 1.214 1.235 1.512
Στεγαστικά δάνεια στο προσωπικό  1.771 1.926 2.188
Σύνολο μη κυκλοφορούντων 
στοιχείων ενεργητικού  14.558 15.313 15.692
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(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007

Εγγυητικές καταβολές 1.177 1.169 1.132
Προκαταβολές παροχών αποχώρησης 10.387 10.974 10.844
Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση 1.214 1.235 1.512
Στεγαστικά δάνεια στο προσωπικό  1.771 1.926 2.188
Σύνολο μη κυκλοφορούντων 
στοιχείων ενεργητικού  14.549 15.304 15.676

Το βραχυπρόθεσμο ποσό των κονδυλίων των «Λοιπών μη κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού» 

περιλαμβάνεται στα λοιπά κυκλοφοριακά στοιχεία και στα έξοδα επομένων χρήσεων. 

11.12. Αναβαλλόμενοι φόροι ενεργητικού 

Φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις επόμενων χρήσεων συμψηφίζονται όταν υπάρχει το νόμιμο 

δικαίωμα συμψηφισμού τρεχουσών φορολογικών απαιτήσεων με τρέχουσες φορολογικές 

υποχρεώσεις και αυτές οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις αφορούν τις ίδιες φορολογικές αρχές. Ο 

υπολογισμός των φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων είναι σύμφωνος με το Ν. 

3697/25.9.2008, άρθρο 19, παρ. 1, βάσει του οποίου διενεργείται σταδιακή μείωση των 

φορολογικών συντελεστών κατά μία μονάδα ανά έτος από το 2010 μέχρι το 2014.  

Η κίνηση των φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων επόμενων χρήσεων είναι ως εξής: 

 
(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) ΟΜΙΛΟΣ 

 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007
Ενσώματες ακινητοποιήσεις 65 103 (1.093)
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 3.098 8.635 (1.221)
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 2.161 1.653 2.299
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης 4.813 5.638 5.392
Επίδραση χρηματοδοτικών μισθώσεων σε ενσώματα πάγια  (6.609) (4.877) -
Επίδραση χρηματοδοτικών μισθώσεων σε ασώματα πάγια  (197) 470 -

Προβλέψεις 7.129 10.414 6.190
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις - 43 348
Αναγνώριση αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης βάσει 
φορολογικού ελέγχου 10.860 - -
Σύνολο αναβαλλόμενου φόρου: 21.320 22.079 11.915

 
(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007
Ενσώματες ακινητοποιήσεις 65 103 (1.093)
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 3.094 8.620 (1.248)
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 15.003 15.532 16.179
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης 4.775 5.638 5.392
Επίδραση χρηματοδοτικών μισθώσεων σε ενσώματα πάγια  (6.609) (4.877) -
Επίδραση χρηματοδοτικών μισθώσεων σε ασώματα πάγια  (197) 470 -
Προβλέψεις 7.129 10.414 6.190
Αναγνώριση αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης βάσει 
φορολογικού ελέγχου 10.860 - -
Σύνολο αναβαλλόμενου φόρου: 34.120 35.900 25.420
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Ο συντελεστής που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό των φόρων επόμενων χρήσεων είναι ο 

συντελεστής που αναμένεται να ισχύσει κατά το συμψηφισμό των διαφορών στις επόμενες χρήσεις. 

Το κόστος παροχών αποχώρησης στο προσωπικό αφαιρείται για τον καθορισμό του λογιστικού 

κέρδους. Ωστόσο, για τον προσδιορισμό των φορολογητέων κερδών, το κόστος αυτό αφαιρείται, 

όταν καταβάλλονται οι παροχές από την εταιρεία. Η διαφορά αυτή έχει ως αποτέλεσμα την 

καταχώρηση φορολογικών απαιτήσεων επόμενων χρήσεων, καθώς προκύπτει οικονομικό όφελος για 

την εταιρεία από την αφαίρεση των παροχών από τα φορολογητέα κέρδη. 

Οι αναβαλλόμενοι φόροι προκύπτουν κυρίως από από ασώματα και ενσώματα πάγια (αποσβέσεις 

τεχνογνωσίας βάσει του εξάμηνου Ιδιωτικού Συμφωνητικού της 23.11.2006 κλπ) καθώς και 

χρηματοδοτικές μισθώσεις (κυρίως βάσει του Ιδιωτικού Συμφωνητικού της 31.7.2007). 

Επίσης οι αναβαλλόμενοι φόροι από κόστος ενδεχόμενων υποχρεώσεων και μη αναγνωριζόμενων 

δαπανών προκύπτουν από προβλέψεις που αφορούν σε αγωγές κατά της ΟΠΑΠ Α.Ε. και από 

προβλέψεις χορηγιών, οικονομικών ενισχύσεων, κερδών νικητών (του παιχνιδιού ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ), 

αμοιβών και παροχών τρίτων, πληρωτέων στο έτος 2010.  

Τέλος κατά τον διενεργηθέντα φορολογικό έλεγχο χρήσης 2008 στο συνολικό ποσό των 

φορολογικών διαφορών περιλαμβάνονται € 10.860 χιλ. που αφορούν σε προσωρινή αναβαλλόμενη 

φορολογική απαίτηση. 

11.13. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

Η ανάλυση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων έχει ως εξής: 

 (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) ΟΜΙΛΟΣ 
  31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007
Προμηθευτές (υπηρεσιών, αγαθών & 
παγίων) 30.366 37.185 36.822
Κέρδη σε νικητές & αδιάθετα κέρδη 107.734 103.873 70.399
Άλλες υποχρεώσεις (αμοιβές – 
αποδόσεις) 7.241 6.070 18.528
Σύνολο βραχυπρόθεσμων 
υποχρεώσεων 145.341 147.128 125.749

 

 (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
  31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007
Προμηθευτές (υπηρεσιών, αγαθών & 
παγίων) 31.777 36.224 44.996
Κέρδη σε νικητές & αδιάθετα κέρδη 104.488 101.713 70.008
Άλλες υποχρεώσεις (αμοιβές – 
αποδόσεις) 2.889 4.094 15.366
Σύνολο βραχυπρόθεσμων 
υποχρεώσεων 139.154 142.031 130.370
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11.14. Χρηματοδοτικές μισθώσεις 

Σύμφωνα με το τριετές Ιδιωτικό Συμφωνητικό μεταξύ της ΟΠΑΠ Α.Ε. και της κοινοπραξίας 

ΙΝΤΡΑΛΟΤ της 31.7.2007, η υλικοτεχνική υποδομή (μηχανολογικός εξοπλισμός), η άδεια χρήσης του 

Πηγαίου Κώδικα του λογισμικού των παιχνιδιών του κεντρικού συστήματος και των τερματικών 

μηχανών πρακτόρων, η άδεια χρήσης του λογισμικού εφαρμογών για την παροχή υπηρεσιών 

προστιθέμενης αξίας και η άδεια χρήσης του λογισμικού παιχνιδιών των τερματικών μηχανών μέχρι 

31.12.2016, αναγνωρίστηκαν από τον Όμιλο στις οικονομικές καταστάσεις της 31.12.2007. 

Η Διοίκηση της ΟΠΑΠ Α.Ε. ανέθεσε σε ανεξάρτητο αναγνωρισμένο οίκο την αποτίμηση του τριετούς 

ιδιωτικού συμφωνητικού της 31.7.2007 για τον προσδιορισμό της εύλογης αξίας των περιουσιακών 

στοιχείων που περιλαμβάνονται σ΄αυτό. Στις υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις έχει 

αναγνωριστεί η παρούσα αξία της ελάχιστης καταβολής μισθωμάτων. Το επιτόκιο προεξόφλησης των 

μισθωμάτων διαμορφώθηκε στο 5,85%. 

Επίσης στις οικονομικές καταστάσεις αναγνωρίστηκε η χρηματοδοτική μίσθωση δύο φωτοτυπικών 

μηχανημάτων που προκύπτει από την πενταετή σύμβαση της ΟΠΑΠ Α.Ε. με την XEROX HELLAS 

A.E.E. (από 1.3.2006 έως 28.2.2011). 

Ο λογιστικός χειρισμός που διενεργήθηκε για την απεικόνιση της χρηματοδοτικής μίσθωσης στις 

παρούσες οικονομικές καταστάσεις είναι σύμφωνος με τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 17 – Μισθώσεις. 

Επομένως, ο μηχανολογικός εξοπλισμός και οι άδειες χρήσης των λογισμικών που περιλαμβάνονται: 

α) στο Ιδιωτικό Συμφωνητικό της 31.7.2007 και β) στη σύμβαση με την XEROX HELLAS A.E.E. 

αναγνωρίστηκαν στον πάγιο εξοπλισμό της εταιρείας και του Ομίλου (ασώματα και ενσώματα στις 

σημ. 11.5 και 11.6). 

 Η μελλοντική ελάχιστη καταβολή μισθωμάτων έχει ως εξής: 
 

ΟΜΙΛΟΣ 
Μελλοντική ελάχιστη καταβολή 
μισθωμάτων την 31η Δεκεμβρίου 2009 (Ποσά σε χιλ. € ) 

 < 1 χρόνο 1<5 χρόνια >5 χρόνια Σύνολο 
Πληρωμές μισθωμάτων  32.955 8 - 32.963
Έκπτωση (μελλοντικές χρηματοοικονομικές 
χρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων) (544) 0 - (544)
Καθαρή παρούσα αξία 32.411 8 - 32.419

 

Μελλοντική ελάχιστη καταβολή 
μισθωμάτων την 31η Δεκεμβρίου 2008 (Ποσά σε χιλ. €) 

 < 1 χρόνο 1<5 χρόνια >5 χρόνια Σύνολο 
Πληρωμές μισθωμάτων  56.495 32.963 - 89.458
Έκπτωση (μελλοντικές χρηματοοικονομικές 
χρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων) (3.021) (544) - (3.565)
Καθαρή παρούσα αξία 53.474 32.419 - 85.893
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Μελλοντική ελάχιστη καταβολή 
μισθωμάτων την 31η Δεκεμβρίου 2007 (Ποσά σε χιλ. €) 

 < 1 χρόνο 1<5 χρόνια >5 χρόνια Σύνολο 
Πληρωμές μισθωμάτων  66.965 87.967 - 154.932
Έκπτωση (μελλοντικές χρηματοοικονομικές 
χρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων) (5.571) (3.538) - (9.109)
Καθαρή παρούσα αξία 61.394 84.429 - 145.823

 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Μελλοντική ελάχιστη καταβολή 
μισθωμάτων την 31η Δεκεμβρίου 2009 (Ποσά σε χιλ. €) 

 < 1 χρόνο 1<5 χρόνια >5 χρόνια Σύνολο 
Πληρωμές μισθωμάτων  32.955 8 - 32.963
Έκπτωση (μελλοντικές χρηματοοικονομικές 
χρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων) (544) 0 - (544)
Καθαρή παρούσα αξία 32.411 8 - 32.419

 
Μελλοντική ελάχιστη καταβολή 
μισθωμάτων την 31η Δεκεμβρίου 2008 (Ποσά σε χιλ. €) 

 < 1 χρόνο 1<5 χρόνια >5 χρόνια Σύνολο 
Πληρωμές μισθωμάτων  56.495 32.963 - 89.458
Έκπτωση (μελλοντικές χρηματοοικονομικές 
χρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων) (3.021) (544) - (3.565)
Καθαρή παρούσα αξία 53.474 32.419 - 85.893

 
Μελλοντική ελάχιστη καταβολή 
μισθωμάτων την 31η Δεκεμβρίου 2007 (Ποσά σε χιλ. €) 

 < 1 χρόνο 1<5 χρόνια >5 χρόνια Σύνολο 
Πληρωμές μισθωμάτων  66.965 87.967 - 154.932
Έκπτωση (μελλοντικές χρηματοοικονομικές 
χρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων) (5.571) (3.538) - (9.109)
Καθαρή παρούσα αξία 61.394 84.429 - 145.823

 

11.15. Φόροι 

Η ανάλυση των φόρων έχει ως εξής: 

(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) ΟΜΙΛΟΣ 
  31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007 
Υποχρεώσεις φόρου εισοδήματος 263.501 338.246 223.713 
Έκτακτη εισφορά Ν. 3808/2009 98.067 - - 
Λοιποί φόροι 35.986 40.719 13.632 
Σύνολο φόρων 397.554 378.965 237.345 
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(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
  31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007 
Υποχρεώσεις φόρου εισοδήματος 263.118 338.160 222.701 
Έκτακτη εισφορά Ν. 3808/2009 98.067 - - 
Λοιποί φόροι 34.392 39.944 11.892 
Σύνολο φόρων 395.577 378.104 234.593 

 
Σύμφωνα με το ΔΛΠ 12 και με βάση το άρθρο 2 του Ν. 3808/2009 έχει αναγνωρισθεί το συνολικό 

ποσό της έκτακτης εφάπαξ εισφοράς κοινωνικής ευθύνης στο συνολικό καθαρό εισόδημα του 

οικονομικού έτους 2009 των νομικών προσώπων του άρθρου 2 παρ. 4 και  άρθρου 101 παρ. 1 του 

Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 2238/1994). 

Η μητρική εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση του 2008. 

Σύμφωνα με το φορολογικό έλεγχο τα τηρηθέντα βιβλία κρίθηκαν επαρκή και ακριβή και δεν 

προέκυψαν παρατυπίες ή παραλείψεις που να επηρεάζουν το κύρος τους. 

Από τον παραπάνω έλεγχο προέκυψαν πρόσθετοι φόροι ύψους € 24.503 χιλ. (€ 22.043 χιλ. 

φορολογικές διαφορές και € 2.460 χιλ. προσαυξήσεις φορολογικών διαφορών) οι οποίοι 

καταβλήθηκαν εφάπαξ στο Ελληνικό Δημόσιο. Από το προαναφερθέν ποσό, τα € 9.000 χιλ. έχουν 

ήδη επιβαρύνει τα αποτελέσματα της χρήσης 2008 και ποσό € 10.860 χιλ. αφορά προσωρινή 

φορολογική διαφορά, η οποία έχει δημιουργήσει ισόποση αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση, ενώ 

το υπόλοιπο ποσό των € 4.643 χιλ. επιβάρυνε τα αποτελέσματα της χρήσης 2009. 

11.16. Δεδουλευμένες και λοιπές υποχρεώσεις 

Η ανάλυση των δεδουλευμένων και λοιπών υποχρεώσεων έχει ως εξής: 

 (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) ΟΜΙΛΟΣ 
  31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007
Δεδουλευμένες και λοιπές υποχρεώσεις 32.395 49.530 52.444
Σύνολο δεδουλευμένων 
υποχρεώσεων 32.395 49.530 52.444

 

 (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
  31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007
Δεδουλευμένες και λοιπές υποχρεώσεις 30.755 46.161 48.159
Σύνολο δεδουλευμένων 
υποχρεώσεων 30.755 46.161 48.159

 

Στις εν λόγω υποχρεώσεις περιλαμβάνεται ποσό € 23.345 χιλ. που αναφέρεται σε δεδουλευμένες 

δαπάνες κερδών νικητών, αμοιβών και παροχών τρίτων, χορηγιών, οικονομικών ενισχύσεων και 

δωρεών (σύμφωνα με αποφάσεις του Δ.Σ. κατά το έτος 2009) πληρωτέες στο 2010, καθώς και 

λοιπές υποχρεώσεις. 
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11.17. Προγράμματα παροχών προσωπικού 

Η εταιρεία προσφέρει δύο συγκεκριμένα συνταξιοδοτικά προγράμματα. Οι θυγατρικές της εταιρείας 

στην Κύπρο δεν παρέχουν ανάλογα συνταξιοδοτικά προγράμματα. Η ανάλυση του κάθε 

προγράμματος είναι η εξής: 

Αποζημίωση συνταξιοδότησης (ΟΠΑΠ Α.Ε.)  

Με τον τερματισμό της εργασίας του προσωπικού καταβάλλεται ένα εφάπαξ ποσό που είναι ίσο για 

κάθε χρόνο υπηρεσίας με το 1/12 της συνολικής αμοιβής του εργαζομένου κατά το τελευταίο έτος 

που εργάστηκε, πλέον αναλογίας υπερωριών και επιδόματος πληρωτέου βασιζόμενο στα χρόνια 

υπηρεσίας. Οι υποχρεώσεις για αυτά τα προγράμματα παροχών δε χρηματοδοτούνται εκτός αν η 

εταιρεία προκαταβάλλει παροχές αποχώρησης σε εργαζόμενο σύμφωνα με τις Λογιστικές Αρχές. Η 

εταιρεία περιοδικά προσλαμβάνει εξωτερικούς συμβούλους με σκοπό να καθορίσουν τις υποχρεώσεις 

που απορρέουν από το πρόγραμμα.  

Για υπηρεσίες μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2009, 2008 και 2007 η παρούσα αξία των επιδομάτων 

αποχώρησης με βάση τα υποχρεωτικά επιδόματα σύμφωνα με τους όρους του σχεδίου και τα 

προβλεπόμενα επίπεδα μισθών είναι € 22.699 χιλ., € 21.545 χιλ. και € 20.080 χιλ. αντίστοιχα. 

Το ποσό των € 5.314 χιλ. είναι το τρέχον κόστος της περιόδου επιμερισμένο αναλογικά σε κόστος 

πωλήσεων, έξοδα διοίκησης και διάθεσης ενώ το κόστος για το 2008 ήταν € 4.530 χιλ. και για το 

2007 € 5.904 χιλ.  

Προνόμια βάσει συνταξιοδοτικού συμβολαίου (ΟΠΑΠ Α.Ε.) 

Το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα της εταιρείας που τροποποιήθηκε το Φεβρουάριο του 2003, με ισχύ 

από την 1η  Ιανουαρίου 2003, αύξησε τα προνόμια των εργαζομένων. Πραγματοποιήθηκε μελέτη 

από αναλογιστή για τον υπολογισμό των προνομίων. Επιπρόσθετα η εταιρεία αποφάσισε να 

αναγνωρίσει αυτό το πρόγραμμα ως καθορισμένης εισφοράς και όχι ως καθορισμένης παροχής, όπως 

είχε γίνει στο παρελθόν εξαιτίας του περιορισμένου ποσού της υποχρέωσης. 

Η εμφάνιση των προγραμμάτων στην κατάσταση ενοποιημένης οικονομικής θέσης την 31η 

Δεκεμβρίου 2009, 2008 και 2007 είναι η εξής: 
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 Πρόγραμμα 
αποχώρησης 

Συνταξιοδοτικό 
πρόγραμμα Σύνολο 

(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 
31η Δεκεμβρίου 2006 17.928 1.676 19.604
Πληρωμές (3.752) (831) (4.583)
Κόστος υπηρεσίας 1.990 625 2.615
Κόστος κεφαλαίου  1.380 164 1.544
Απόσβεση μη αναγνωρισμένων αναλογιστικών 
ζημιών/κερδών 791 (25) 766
Τερματικές παροχές 1.743 - 1.743
Αναμενόμενη απόδοση στοιχείων ενεργητικού - (123) (123)
Συνολικό κόστος στην Κ.Σ.Ε. 5.904 641 6.545
31η Δεκεμβρίου 2007 20.080 1.486 21.566
Πληρωμές (3.065) (831) (3.896)
Κόστος υπηρεσίας 1.715 461 2.176
Κόστος κεφαλαίου  1.425 160 1.585
Απόσβεση μη αναγνωρισμένων αναλογιστικών 
ζημιών/κερδών 531 (59) 472

Τερματικές παροχές 859 - 859
Αναμενόμενη απόδοση στοιχείων ενεργητικού - (125) (125)
Συνολικό κόστος στην Κ.Σ.Ε. 4.530 437 4.967
31η Δεκεμβρίου 2008 21.545 1.092 22.637
Πληρωμές (4.160) (1.016) (5.176)
Κόστος υπηρεσίας 1.741 556 2.297
Κόστος κεφαλαίου  1.525 169 1.694
Απόσβεση μη αναγνωρισμένων αναλογιστικών 
ζημιών/κερδών 309 (37) 272
Τερματικές παροχές 1.915 - 1.915
Αναμενόμενη απόδοση στοιχείων ενεργητικού - (125) (125)
Συνολικό κόστος στην Κ.Σ.Ε. 5.490 563 6.053
31η Δεκεμβρίου 2009 22.875 639 23.514
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Η εμφάνιση των προγραμμάτων στην κατάσταση οικονομικής θέσης της μητρικής την 31η 

Δεκεμβρίου 2009 είναι η εξής: 

 Πρόγραμμα 
αποχώρησης 

Συνταξιοδοτικό 
πρόγραμμα Σύνολο 

(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 
31η Δεκεμβρίου 2006 17.928 1.676 19.604
Πληρωμές (3.752) (831) (4.583)
Κόστος υπηρεσίας 1.990 625 2.615
Κόστος κεφαλαίου  1.380 164 1.544
Απόσβεση μη αναγνωρισμένων αναλογιστικών 
ζημιών/κερδών 791 (25) 766
Τερματικές παροχές 1.743 - 1.743
Αναμενόμενη απόδοση στοιχείων ενεργητικού - (123) (123)
Συνολικό κόστος στην Κ.Σ.Ε. 5.904 641 6.545
31η Δεκεμβρίου 2007 20.080 1.486 21.566
Πληρωμές (3.065) (831) (3.896)
Κόστος υπηρεσίας 1.715 461 2.176
Κόστος κεφαλαίου  1.425 160 1.585
Απόσβεση μη αναγνωρισμένων αναλογιστικών 
ζημιών/κερδών 531 (59) 472

Τερματικές παροχές 859 - 859
Αναμενόμενη απόδοση στοιχείων ενεργητικού - (125) (125)
Συνολικό κόστος στην Κ.Σ.Ε. 4.530 437 4.967
31η Δεκεμβρίου 2008 21.545 1.092 22.637
Πληρωμές (4.160) (1.016) (5.176)
Κόστος υπηρεσίας 1.566 556 2.122
Κόστος κεφαλαίου  1.522 169 1.691
Απόσβεση μη αναγνωρισμένων αναλογιστικών 
ζημιών/κερδών 309 (37) 272
Τερματικές παροχές 1.917 - 1.917
Αναμενόμενη απόδοση στοιχείων ενεργητικού - (125) (125)
Συνολικό κόστος στην Κ.Σ.Ε. 5.314 563 5.877
31η Δεκεμβρίου 2009 22.699 639 23.338
 
Οι βασικές αναλογιστικές υποθέσεις που έγιναν στις 31 Δεκεμβρίου 2009, 2008 και 2007 είναι: 

 

 2009 2008 2007 
Επιτόκιο προεξόφλησης 5,60% 5,40% 4,80% 
Αναμενόμενο ποσοστό αυξήσεων στους 
μισθούς 5,00% 5,00% 5,00% 
Μέσος χρόνος παραμονής στην υπηρεσία  16,13 14,75 14,17 
Πληθωρισμός  2,50% 2,50% 2,50% 
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11.18. Προβλέψεις 

Οι προβλέψεις της εταιρείας και του Ομίλου αναλύονται ως εξής: 

Προβλέψεις 
 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 
Υπόλοιπο την 31.12.2006 301 301
Επιπλέον προβλέψεις 8.000 8.000
Χρησιμοποιήθηκαν μέσα στη χρήση (142) (142)
Υπόλοιπο την 31.12.2007 8.159 8.159
Επιπλέον προβλέψεις 18.500 18.500
Πρόβλεψη φορολογικών διαφορών 2008 9.050 9.000
Χρησιμοποιήθηκαν μέσα στη χρήση (1.116) (1.116)
Αναστροφή προβλέψεων 2007 (2.800) (2.800)
Υπόλοιπο την 31.12.2008 31.793 31.743
Επιπλέον προβλέψεις 7.508 7.508
Χρησιμοποιηθείσα πρόβλεψη φορολογικών διαφορών 
2008 (9.000) (9.000)
Πρόβλεψη φορολογικών διαφορών 2009 15.150 14.000
Χρησιμοποιήθηκαν μέσα στη χρήση (161) (161)
Υπόλοιπο την 31.12.2009 45.290 44.090

Το ποσό των € 45.290 χιλ. αφορά πρόβλεψη, με βάση την επιστολή του νομικού συμβούλου της 

εταιρείας, για κάλυψη αποζημιώσεων από αγωγές (διαφόρων τρίτων, πρακτόρων, και προσωπικού 

της εταιρείας) κατά της ΟΠΑΠ Α.Ε. καθώς και πρόβλεψη φορολογικών διαφορών χρήσης 2009 (σημ. 

11.33). 

11.19. Άλλες μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  

Η ανάλυση των άλλων μη βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων έχει ως εξής: 

(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) ΟΜΙΛΟΣ 
  31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007
Εγγυητικές καταθέσεις από πράκτορες 3.819 3.779 3.676
Τόκοι, πρόστιμα πρακτόρων-εγγυήσεις 
μετρητοίς 4.037 3.243 3.080
Σύνολο μακροπρόθεσμων 
υποχρεώσεων 7.856 7.022 6.756

 
(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007
Εγγυητικές καταθέσεις από πράκτορες 3.635 3.599 3.551
Τόκοι, πρόστιμα πρακτόρων-εγγυήσεις 
μετρητοίς 4.037 3.243 3.080
Σύνολο μακροπρόθεσμων 
υποχρεώσεων 7.672 6.842 6.631

 
Οι καταθέσεις εγγυήσεων από τους πράκτορες αντιπροσωπεύουν ποσά που κατατίθενται για να 

εξασφαλίσουν συνολικά τις υποχρεώσεις των πρακτόρων.  
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Οι καταθέσεις των εγγυήσεων επιστρέφονται στους πράκτορες μόνο όταν αυτοί παύουν να ενεργούν 

ως πράκτορες.  

11.20. Μετοχικό κεφάλαιο 

Όταν η εταιρεία συστάθηκε σε ανώνυμη εταιρεία το 1999, το καταστατικό της προέβλεπε την 

αποτίμηση των παγίων στοιχείων της από επιτροπή αποτίμησης εντός ενός έτους. Σύμφωνα με 

αυτήν την προϋπόθεση, η επιτροπή αποτίμησε τα πάγια της εταιρείας στα € 33.778 χιλ. Από το ποσό 

αυτό τα € 29.347 χιλ. κεφαλαιοποιήθηκαν μέσω της έκδοσης ενός εκατομμυρίου μετοχών. Το 

υπόλοιπο καταχωρήθηκε στις διαφορές αναπροσαρμογής στα ίδια κεφάλαια των μετόχων.  

Στις 15 Δεκεμβρίου 2000 οι κοινές μετοχές της εταιρείας διαιρέθηκαν για να αυξηθεί ο αριθμός των 

μετοχών που κυκλοφορούσαν σε 100.000.000. Στη συνέχεια, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας 

αυξήθηκε κατά το ποσό των € 64.270 χιλ. και ανήλθε σε € 93.617 χιλ. με έκδοση 219.000.000 νέων 

μετοχών. Η αύξηση των € 64.270 χιλ. προήλθε από (α) αδιανέμητα κέρδη, (β) ένα ποσό από το 

λογαριασμό διαφορών αναπροσαρμογής αξίας και (γ) τμήμα του δικαιώματος εκμετάλλευσης (€ 

29.347 χιλ.).  

Το 2001, η ονομαστική αξία των μετοχών της εταιρείας αυξήθηκε από € 0,29 σε € 0,30 με 

κεφαλαιοποίηση ειδικών αποθεματικών.  

Όλες οι μετοχές που έχουν εκδοθεί από την εταιρεία είναι κοινές μετοχές. 

Ο συνολικός εγκεκριμένος αριθμός κοινών μετοχών ήταν 319.000.000 στις 31 Δεκεμβρίου 2009 με 

ονομαστική αξία € 0,30 ανά μετοχή (€ 0,30 το 2008 και το 2007). Όλες οι εκδοθείσες μετοχές είναι 

πλήρως εξοφλημένες.  

Δεν υπήρχαν μεταβολές στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά τη χρήση που έληξε την 31η 

Δεκεμβρίου 2009. 

11.21. Αποθεματικά 

Η ανάλυση των αποθεματικών έχει ως εξής: 

ΟΜΙΛΟΣ Λοιπά 
αποθεματικά

Τακτικό 
αποθεματικό 

Αφορολόγητα 
αποθεματικά Σύνολο 

  (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 
Στις 31.12.2007 3.455 31.900 8.345 43.700
Μεταβολές στη χρήση - - - -
Στις 31.12.2008 3.455 31.900 8.345 43.700
Μεταβολές στη χρήση 109 - - 109
Στις 31.12.2009 3.564 31.900 8.345 43.809
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λοιπά 
αποθεματικά

Τακτικό 
αποθεματικό 

Αφορολόγητα 
αποθεματικά Σύνολο 

  (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 
Στις 31.12.2007 2.815 31.900 8.345 43.060
Μεταβολές στη χρήση - - - -
Στις 31.12.2008 2.815 31.900 8.345 43.060
Μεταβολές στη χρήση - - - -
Στις 31.12.2009 2.815 31.900 8.345 43.060
 
Το είδος και ο σκοπός κάθε λογαριασμού αποθεματικού στα ίδια κεφάλαια των μετόχων είναι ως 

εξής: 

Άλλα αποθεματικά αντιπροσωπεύουν τα ποσά που αφαιρούνται από τα κέρδη προηγούμενων ετών. 

Μετά τη φορολόγηση είναι διαθέσιμα για διανομή στους μετόχους.  

Το τακτικό αποθεματικό είναι ποσό ίσο με το 5% τουλάχιστον των ετήσιων καθαρών κερδών που 

προστίθενται κάθε χρόνο. Η υποχρέωση σχηματισμού παύει όταν ανέλθει κατ’ ελάχιστο στο 1/3 του 

καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Το ποσό αυτό δεν είναι διαθέσιμο για διανομή. Μετά τη 

διανομή της χρήσης του 2003 το αποθεματικό έχει φτάσει το υποχρεωτικό όριο και επιπλέον 

κράτηση δεν είναι πλέον υποχρεωτική.  

Τα αφορολόγητα αποθεματικά προέρχονται από αφορολόγητα κέρδη. Οποιοδήποτε τμήμα αυτού του 

αποθεματικού που διανέμεται στους μετόχους υπόκειται σε φορολογία εισοδήματος. Η εταιρεία δεν 

έχει πρόθεση να διανέμει αυτά τα αποθεματικά.  

11.22. Προτεινόμενα μερίσματα 

Η Διοίκηση σκοπεύει να προτείνει στην ετήσια γενική συνέλευση του 2010 τη διανομή μερίσματος 

ίσου με 1,75 € / μετοχή για το 2009 (συνολικού ποσού € 558.250.000) (προ παρακράτησης φόρου 

10%, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 18 του Ν. 3697/2008), έναντι 2,20 € / μετοχή για 

το 2008.  

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, με βάση τα αποτελέσματα του εννεάμηνου 2009, το Διοικητικό 

Συμβούλιο της ΟΠΑΠ Α.Ε. με την υπ' αριθμ. 30/23.11.2009 συνεδρίασή του, ενέκρινε τη διανομή 

προμερίσματος € 0,65 ανά μετοχή, προ παρακράτησης φόρου, (συνολικό ποσό € 207.350.000), με 

ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων προμερίσματος (record date) την 18.12.2009, ημερομηνία 

αποκοπής την 16.12.2009 και ημερομηνία πληρωμής την 24.12.2009. Από το προμέρισμα χρήσης 

2009 παρακρατήθηκε φόρος 10%, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 18 του Ν. 3697/2008. 

11.23. Συναλλαγματικές διαφορές 

Οι συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής που προέκυψαν κατά τη χρήση μαζί με τις 

συναλλαγματικές διαφορές από υπόλοιπα ξένων νομισμάτων την ημερομηνία σύνταξης του 

Ισολογισμού είναι ως εξής: 
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(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) ΟΜΙΛΟΣ 
Για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου, 2009 2008 2007
Διαφορές μετατροπής αναγνωριζόμενες απευθείας στην 
καθαρή θέση (23) (23) (8)
Χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές (107) (107) (1.547)
Πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές 70 160 2.480

 

 (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου, 2009 2008 2007
Χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές (107) (107) (1.547)
Πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές 70 160 145

11.24. Κόστος πωλήσεων 

Η ανάλυση του κόστους πωλήσεων κατανεμημένη ανάλογα με τo είδος του εξόδου είναι ως εξής: 

 (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Για τη χρήση που έληξε την 31η 
Δεκεμβρίου  2009 2008 2009 2008
Κέρδη στους νικητές  3.659.996 3.667.940 3.517.773 3.542.007
Προμήθειες πρακτόρων αριθμολαχείων 458.341 460.685 435.877 441.745
Προμήθειες παιχνιδιών πρόγνωσης  1.402 1.908 - -
Κόστος απόσβεσης ενσώματων παγίων 12.588 10.085 12.424 9.943
Κόστος απόσβεσης ασώματων παγίων 27.071 83.650 27.052 83.631
Έξοδα επισκευών και συντήρησης   45.738 39.082 45.380 38.635
Παροχές τρίτων 29.580 29.398 35.651 29.349
Αποδόσεις σε ΣΟΥΠΕΡΛΙΓΚ & ΕΕΠ (Β’ & Γ’) 3.101 4.183 3.101 4.183
Κόστος μισθοδοσίας  25.134 20.186 16.339 20.184
Άλλα έξοδα 43.266 41.438 25.600 27.685
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 2.500 3.000 2.500 3.000
Κόστος παροχών αποχώρησης 2.539 2.175 2.379 2.175
Συνολικό κόστος πωλήσεων 4.311.256 4.363.730 4.124.076 4.202.537

Τα κέρδη σε νικητές, ως το κατ’ εξοχήν κονδύλι του κόστους πωλήσεων, απεικονίζουν τα κέρδη των 

νικητών των παιχνιδιών της εταιρείας σύμφωνα με τον κανονισμό κάθε παιχνιδιού. Το ποσοστό των 

κερδών επί των πωλήσεων στις 31.12.2009 διαμορφώθηκε: α) για το Στοίχημα σε ποσοστό 70,03% 

(2008: 66,55%) και β) για το ΚΙΝΟ σε ποσοστό 69,13% (2008: 69,32%). Το συνολικό ποσοστό των 

κερδών επί των πωλήσεων όλων των παιχνιδιών διαμορφώθηκε σε 67,27% έναντι 66,48% στο έτος 

2008. 

Οι προμήθειες των πρακτόρων αριθμολαχείων είναι προμήθειες επί των πωλήσεων των πρακτόρων 

της εταιρείας και υπολογίζονται στο 8% επί των εσόδων του Στοιχήματος, του KΙΝΟ και του Super 

3, και στο 12% επί των εσόδων των άλλων παιχνιδιών. Το αντίστοιχο ποσοστό στην Κύπρο για το 

Στοίχημα είναι 10%. 
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Στο κονδύλι αποσβέσεις ασώματων ακινητοποιήσεων περιλαμβάνεται ποσό € 57.092 χιλ. που αφορά 

σε αναλογία αποσβέσεων στη χρήση 2008 της ληφθείσας τεχνογνωσίας, βάσει του εξάμηνου 

Ιδιωτικού Συμφωνητικού της 23.11.2006 (ωφέλιμης ζωής από 1.2.2007 μέχρι 31.12.2008). 

Τα έξοδα επισκευών και συντήρησης καθώς και οι αμοιβές τρίτων περιλαμβάνουν επιπλέον δαπάνες 

(αμοιβές και συντηρήσεις) που προκύπτουν από το τριετές Ιδιωτικό Συμφωνητικό της 31.7.2007. 

Οι διανομές στην ΣΟΥΠΕΡΛΙΓΚ, και ΕΕΠ (Β΄& Γ΄) αφορούν παιχνίδια του ΠΡΟΠΟ και ΠΡΟΠΟ-ΓΚΟΛ.  

11.25. Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης  

Η ανάλυση των άλλων λειτουργικών εσόδων κατά τη χρήση είναι η εξής: 

  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου  2009 2008 2009 2008
  (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 
Αμοιβές διοικητικής υποστήριξης - - 19.735 15.994
Έσοδα από ενοίκια 561 542 561 533
Λοιπά έσοδα 2.078 4.587 2.669 4.680
Σύνολο 2.639 5.129 22.965 21.207

11.26. Δαπάνες διοίκησης / διάθεσης 

Οι δαπάνες διοίκησης και διάθεσης του Ομίλου και της εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

 Δαπάνες διοίκησης ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2009 2008 2009 2008
  (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 
Αμοιβές & έξοδα προσωπικού 23.095 26.717 20.391 24.476
Αμοιβές & έξοδα τρίτων 6.848 5.783 9.210 4.061
Παροχές τρίτων 5.285 3.710 4.661 3.138
Φόροι-τέλη 648 308 273 256
Διάφορα έξοδα  1.735 2.024 1.409 1.772
Αποσβέσεις  2.851 2.711 2.603 2.559
Κόστος παροχών αποχώρησης 2.985 2.518 2.969 2.518
Σύνολο δαπανών διοίκησης 43.447 43.771 41.516 38.780
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 Δαπάνες διάθεσης ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2009 2008 2009 2008
  (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 
Κονδύλια διαφήμισης 37.061 38.483 35.048 36.746

Δωρεές – οικονομικές ενισχύσεις 27.743 25.996 25.770 24.396

Έξοδα εκθέσεων – επιδείξεων 281 308 281 296

Κονδύλια χορηγιών 81.809 63.723 81.809 63.723

Σύνολο 146.894 128.510 142.908 125.161
Δαπάνες μισθοδοσίας 3.655 3.730 3.632 3.730

Αμοιβές τρίτων 1.181 1.864 1.824 1.864

Αποσβέσεις  465 409 461 404

Κόστος παροχών αποχώρησης 529 274 529 274

Λοιπές δαπάνες διάθεσης  1.838 2.048 1.678 1.958

Σύνολο 7.668 8.325 8.124 8.230
Σύνολο δαπανών διάθεσης 154.562 136.835 151.032 133.391

11.27. Άλλα λειτουργικά έξοδα 

Η ανάλυση των άλλων λειτουργικών εξόδων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη χρήση είναι η εξής: 

 
  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου  2009 2008 2009 2008
 (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 
Αναδρομικά προσωπικού προηγούμενων χρήσεων 90 183 90 183
Προσαυξήσεις φορολογικών διαφορών 2.460 - 2.460 -
Λοιπά έξοδα & έξοδα προηγούμενων χρήσεων 400 1.694 277 1.676
Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 7.508 18.500 7.508 18.500
Σύνολο 10.458 20.377 10.335 20.359

 
Με βάση την επιστολή του νομικού συμβούλου της εταιρείας έχει διενεργηθεί πρόβλεψη (η οποία 

βάρυνε τα συνολικά έσοδα) ύψους € 7.508 χιλ. για το έτος 2009 και € 18.500 χιλ. για το 2008 που 

αφορά σε αγωγές τρίτων κατά της ΟΠΑΠ Α.Ε. (σημ. 11.33). 
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11.28. Καθαρά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα 

 
  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου, 2009 2008 2009 2008

 (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 
Έξοδα από τόκους χρηματοδοτικής μίσθωσης  (3.021) (5.544) (3.021) (5.544)
Άλλα χρηματοοικονομικά έξοδα  (262) (184) (177) (162)
Τόκοι προεξόφλησης απαίτησης (474) (500) (474) (500)
Σύνολο εξόδων  (3.757) (6.228) (3.672) (6.206)
Εισόδημα από τόκους  
Τόκοι καταθέσεων 25.707 38.676 22.513 33.452
Δάνεια προσωπικού 272 275 272 276
Άλλα χρηματοοικονομικά έσοδα 328 771 328 653
Αναστροφή τόκων προεξόφλησης προηγ. χρήσης 500 600 500 600
Σύνολο εσόδων  26.807 40.322 23.613 34.981
Καθαρά χρηματοοικονομικά έσοδα 23.050 34.094 19.941 28.775

 

Το μέσο επιτόκιο βραχυπρόθεσμων τραπεζικών καταθέσεων διαμορφώθηκε σε 3,65% για το 2009 

και 5,82% για το έτος 2008. 

Στα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου και της εταιρείας περιλαμβάνονται οι τόκοι που 

προκύπτουν από την χρηματοδοτική μίσθωση σύμφωνα με το Ιδιωτικό Συμφωνητικό της 31.7.2007 

καθώς και το χρηματοοικονομικό κόστος προεξόφλησης τμήματος των απαιτήσεων - ρυθμίσεων 

πρακτόρων. 

11.29. Φόρος εισοδήματος και αναβαλλόμενος φόρος 

 
  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Για τη χρήση που έληξε την 31η 
Δεκεμβρίου, 2009 2008 2009 2008

 (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 
Δαπάνη φόρου εισοδήματος 
Από εγχώριες δραστηριότητες (253.327) (274.818) (252.044) (274.320)
Έκτακτη εισφορά Ν. 3808/2009 (98.067) - (98.067) -
Από ξένες δραστηριότητες (964) (805) - -
Σύνολο φόρου εισοδήματος (352.358) (275.623) (350.111) (274.320)
Αναβαλλόμενοι φόροι (759) 10.164 (1.780) 10.480
Συνολική δαπάνη φόρων (353.117) (265.459) (351.891) (263.840)
 

Ο πληρωτέος φόρος εισοδήματος υπολογίστηκε με συντελεστή 25%. Ο φόρος επί των κερδών προ 

φόρων της εταιρείας διαφέρει από το θεωρητικό ποσό που θα προέκυπτε με βάση τον ισχύοντα για 

την εταιρεία φορολογικό συντελεστή. 

Σύμφωνα με το ΔΛΠ 12 και με βάση το άρθρο 2 του Ν. 3808/2009 έχει αναγνωρισθεί το συνολικό 

ποσό της έκτακτης εφάπαξ εισφοράς κοινωνικής ευθύνης στο συνολικό καθαρό εισόδημα του 
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οικονομικού έτους 2009 των νομικών προσώπων του άρθρου 2, παρ. 4 και του άρθρου 101 παρ. 1 

του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 2238/1994). 

Η ανάλυση του αναβαλλόμενου φόρου στην κατάσταση συνολικών εσόδων έχει ως εξής: 

 (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου  2009 2008 2009 2008 
Ενσώματες ακινητοποιήσεις (38) 1.196 (38) 1.196 
Άυλα περιουσιακά στοιχεία (5.537) 9.856 (5.526) 9.868 
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 508 (646) (529) (647)
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω 
συνταξιοδότησης (825) 246 (863) 246
Επίδραση χρηματοδοτικών μισθώσεων σε 
ενσώματα πάγια  (1.732) (4.877) (1.732) (4.877) 
Επίδραση χρηματοδοτικών μισθώσεων σε ασώματα 
πάγια  (667) 470 (667) 470
Προβλέψεις (3.285) 4.224 (3.285) 4.224 
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις (43) (305) - -
Αναγνώριση αναβαλλόμενης φορολογικής 
απαίτησης βάσει φορολογικού ελέγχου 10.860 - 10.860 -
Σύνολο αναβαλλόμενου φόρου  (759) 10.164 (1.780) 10.480

 

Η συμφωνία του φόρου εισοδήματος και του αναβαλλόμενου φόρου είναι ως εξής: 

  ΟΜΙΛΟΣ 
Για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου, 2009 2008 

 (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 
Κέρδη προ φόρων 946.906 993.963 
Φόρος σύμφωνα με τον εγχώριο φορολογικό συντελεστή 
25%  (236.727) (248.491) 
Πρόβλεψη φορολογικών διαφορών (τρέχουσα χρήση) (15.150) - 
Επίδραση φόρου από έξοδα που δεν εκπίπτουν 
φορολογικά (2.412) (9.623) 
Έκτακτη εισφορά Ν. 3808/2009 (98.067) - 
Επίδραση από μείωση φορολογικών συντελεστών - (200) 
Επίδραση φόρου εξαιτίας των διαφορετικών φορολογικών 
συντελεστών που ισχύουν για τα κέρδη των θυγατρικών 
εταιρειών σε άλλες χώρες  1.422 1.166 
Τρέχων φόρος εισοδήματος (350.934) (257.148) 
Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων (13.043) (8.311) 
Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση 10.860 - 
Δαπάνη φόρου εισοδήματος (353.117) (265.459) 
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  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου, 2009 2008 

 (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 
Κέρδη προ φόρων 938.884 985.573 
Φόρος σύμφωνα με τον εγχώριο φορολογικό συντελεστή 
25% (234.720) (246.393) 
Πρόβλεψη φορολογικών διαφορών (τρέχουσα χρήση) (14.000) - 
Επίδραση φόρου από έξοδα που δεν εκπίπτουν 
φορολογικά (2.921) (9.576) 
Έκτακτη εισφορά Ν. 3808/2009 (98.067) - 
Επίδραση από μείωση φορολογικών συντελεστών - (200) 
Επίδραση φόρου από έσοδα που έχουν φορολογηθεί - 640 
Τρέχων φόρος εισοδήματος (349.708) (255.529) 
Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων (13.043) (8.311) 
Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση 10.860 - 
Δαπάνη φόρου εισοδήματος  (351.891) (263.840) 

11.30. Κέρδη ανά μετοχή 

Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή υπολογίστηκαν ως εξής: 

  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Για τη χρήση που έληξε την 31η 
Δεκεμβρίου, 2009 2008 2009 2008 

Καθαρό κέρδος που αναλογεί στους μετόχους 
της πλειοψηφίας (σε €) 593.788.566 728.487.704 586.992.677 721.733.349
Μέσος σταθμισμένος αριθμός μετοχών 319.000.000 319.000.000 319.000.000 319.000.000
Βασικά κέρδη ανά μετοχή (σε €) 1,8614 2,2837 1,8401 2,2625

 
Ο Όμιλος δεν έχει ενδεχόμενα μειωτικά των κερδών στοιχεία. 

11.31. Αμοιβές προσωπικού 

Οι αμοιβές προσωπικού της εταιρείας και του Ομίλου αναλύονται ως εξής : 

  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου, 2009 2008 2009 2008

 (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 
Αμοιβές προσωπικού  41.124 37.778 31.931 35.818
Ασφαλιστικοί οργανισμοί  6.957 6.384 4.712 6.102
Άλλα έξοδα μισθοδοσίας 3.803 6.471 3.719 6.470
Σύνολο αμοιβών προσωπικού 51.884 50.633 40.362 48.390
Παροχές αποχώρησης 6.053 4.967 5.877 4.967
Γενικό σύνολο εξόδων προσωπικού 57.937 55.600 46.239 53.357

Ο αριθμός του μόνιμου προσωπικού καθώς και του ευκαιριακά απασχολούμενου σε καθημερινή βάση 

προσωπικού της εταιρείας και του Ομίλου αναλύεται ως εξής:  

  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου, 2009 2008 2009 2008
Προσωπικό πλήρους απασχόλησης  998 337 263 268
Προσωπικό μερικής απασχόλησης 10 544 9 543
Σύνολο  1.008 881 272 811
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Το σύνολο αμοιβών προσωπικού της μητρικής μειώθηκε κατά 16,59%, ενώ το σύνολο αμοιβών 

προσωπικού του Ομίλου αυξήθηκε κατά 2,47% σαν αποτέλεσμα της από 22.6.2009 σύμβασης της 

ΟΠΑΠ Α.Ε. και της ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. 

11.32. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

Ως συνδεδεμένες εταιρείες, πέραν των εταιρειών του Ομίλου, νοούνται οι επιχειρήσεις στις οποίες 

συμμετέχει με μεγάλο ποσοστό η μητρική εταιρεία, οι επιχειρήσεις που ανήκουν στους μεγάλους 

μετόχους, οι επιχειρήσεις τις οποίες ελέγχουν τα μέλη του Δ.Σ. και τα διευθυντικά στελέχη της 

εταιρείας καθώς και τα κοντινά μέλη της οικογένειας αυτών. 

Τα ποσά των εσόδων και εξόδων σωρευτικά από την έναρξη της χρήσης 2009 και τα υπόλοιπα των 

απαιτήσεων και υποχρεώσεων του Ομίλου και της εταιρείας στη λήξη της εν λόγω χρήσης που έχουν 

προκύψει από συναλλαγές της με συνδεδεμένα μέρη, όπως ορίζονται από το ΔΛΠ 24, καθώς και τα 

συγκριτικά τους μεγέθη, έχουν ως εξής: 

Αξία (Ποσά σε χιλ. €) ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Έσοδα             
  2009  2008  2009   2008
Θυγατρικές 0 0  21.106   16.182
Σύνολο 0  0  21.106   16.182

 
Αξία (Ποσά σε χιλ. €) ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Έξοδα             
  2009  2008  2009   2008
Θυγατρικές 0 0 10.811   82
Συγγενείς 1.523 1.908 3  0
Σύνολο 1.523 1.908  10.814   82

 

Αξία (Ποσά σε χιλ. €) ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Εισπρακτέα             
  31.12.2009  31.12.2008  31.12.2009   31.12.2008
Θυγατρικές 0 0 6.706  5.237
Σύνολο 0  0  6.706   5.237

 

Αξία (Ποσά σε χιλ. €) ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Πληρωτέα             
  31.12.2009  31.12.2008  31.12.2009   31.12.2008
Θυγατρικές 0 0 2.943  1.367
Συγγενείς 3 0 3  0
Σύνολο 3  0  2.946   1.367

 
1. Βάσει της διακρατικής συμφωνίας της 1ης Ιανουαρίου 2003, η θυγατρική εταιρεία ΟΠΑΠ (ΚΥΠΡΟΥ) 

LTD καταβάλλει το 10% των εσόδων της από τα παιχνίδια στη μητρική εταιρεία. Η αμοιβή αυτή 

ανήλθε στο ποσό των € 19.735 χιλ. για την χρήση 2009 (χρήση 2008: € 15.994 χιλ.). Στην περίοδο 
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1.1 – 31.12.2009 η μητρική εταιρεία πώλησε δελτία αριθμολαχείων στην εν λόγω θυγατρική αντί του 

ποσού των € 64 χιλ.  

Το ποσό που ήταν οφειλόμενο την 31η Δεκεμβρίου 2009 ήταν € 5.356 χιλ. (χρήση 2008: € 4.836 

χιλ.). 

2. Η θυγατρική ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. στη χρήση 2009 απέδωσε στην ΟΠΑΠ Α.Ε.: α) 

ποσό € 750 χιλ. για το μέρισμα χρήσης 2008, β) ποσό € 27 χιλ. που κατέβαλε η μητρική εταιρεία για 

κοινόχρηστα του έκτου ορόφου του κτιρίου (Πανεπιστημίου 25) στο οποίο στεγάζεται η θυγατρική, 

γ) ποσό € 50 χιλ. για παρασχεθείσες υπηρεσίες της ΟΠΑΠ Α.Ε. προς την ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. και ποσό € 472 χιλ., που κατέβαλε η θυγατρική στη μητρική για κοινές δαπάνες, 

σύμφωνα με τη μεταξύ τους σύμβαση την 22α Ιουνίου 2009 και δ) ποσό € 203 χιλ. που κατέβαλε η 

ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε στη μητρική για αγορά 34 φορτηγών αυτοκινήτων, στα πλαίσια 

της προαναφερθείσας σύμβασης.  

Στη χρήση 2008 η θυγατρική ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. απέδωσε στην ΟΠΑΠ Α.Ε.: α) 

δαπάνες ποσού € 162 χιλ. που κατέβαλε η μητρική εταιρεία για τη διοργάνωση και διεξαγωγή του 

συνεδρίου και της έκθεσης της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Λοταριών (WLA), τον Οκτώβριο 2008 στη 

Ρόδο και β) ποσό € 26 χιλ. για κοινόχρηστα του έκτου ορόφου του κτιρίου (Πανεπιστημίου 25) στον 

οποίο στεγάζεται η θυγατρική. 

Το υπόλοιπο ποσό την 31η Δεκεμβρίου 2009 ήταν € 642 χιλ. (χρήση 2008: € 401 χιλ.). 

3. Η μητρική στην τρέχουσα περίοδο απέδωσε στη θυγατρική της ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. 

ποσό € 10.525 χιλ. Το ποσό αφορά στις διενεργηθείσες για την ΟΠΑΠ Α.Ε.: α) μισθοδοσία και λοιπές 

δαπάνες εργαζομένων, συμβούλων, συνεργατών κλπ, β) διάφορες δαπάνες και γ) αμοιβές της 

θυγατρικής όπως αυτές προβλέπονται στη σύμβαση της 22ας Ιουνίου 2009 μεταξύ της μητρικής και 

της θυγατρικής εταιρείας. 

Η μητρική στην χρήση 2008 απέδωσε στη θυγατρική της, ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. ποσό € 

82 χιλ. για δαπάνες που κατέβαλε η θυγατρική εταιρεία στη διοργάνωση και διεξαγωγή του 

συνεδρίου και της έκθεσης της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Λοταριών (WLA) όπως αυτές προβλέπονται 

στη σύμβαση της 7ης Απριλίου 2008 μεταξύ της μητρικής και της θυγατρικής εταιρείας. 

Το οφειλόμενο ποσό κατά την 31η Δεκεμβρίου 2009 ανήλθε σε € 2.902 χιλ. (χρήση 2008: € 1.367 

χιλ.). 

4. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. απέδωσε κατά τη χρήση 2009 στη θυγατρική της ΟΠΑΠ INTERNATIONAL LTD, 

ποσό € 286 χιλ. το οποίο αφορά σε αμοιβή για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στα 

παιχνίδια προκαθορισμένης απόδοσης στοιχηματισμού, που διεξάγει η μητρική, σύμφωνα με την 

μεταξύ τους σύμβαση της 24ης Σεπτεμβρίου 2009. 

Το οφειλόμενο ποσό την 31η Δεκεμβρίου 2009 ανήλθε σε € 41 χιλ.  

5. Η θυγατρική ΟΠΑΠ INTERNATIONAL LTD στη χρήση 2009 απέδωσε στην ΟΠΑΠ Α.Ε. ποσό € 8 

χιλ. για το μίσθωμα (από 10.9.2009 έως 31.12.2009) του ιδιόκτητου κτιρίου της μητρικής επί της 
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οδού Κύπρου 90 – 92 στο Περιστέρι, στο οποίο στεγάζεται η θυγατρική. Στις 31 Δεκεμβρίου 2009 

στα βιβλία της μητρικής απεικονίζεται ποσό € 700 χιλ. που αφορά υπόλοιπο προκαταβολής ποσού € 

1.000 χιλ. προς τη θυγατρική ΟΠΑΠ INTERNATIONAL LTD σύμφωνα με την μεταξύ τους σύμβαση.  

Συνεπώς το ποσό που ήταν οφειλόμενο την 31η Δεκεμβρίου 2009 ήταν € 708 χιλ. 

6. Η θυγατρική εταιρεία ΟΠΑΠ GLORY LTD στην χρήση 2009 κατέβαλε στη συγγενή εταιρεία GLORY 

TECHNOLOGY LTD ποσό € 1.520 χιλ. (χρήση 2008 € 1.908 χιλ.) που αφορά αμοιβή διαχείρισης on 

line συστήματος UGS (μηχανολογικός εξοπλισμός) και διοικητικές υπηρεσίες.  

Το οφειλόμενο ποσό την 31η Δεκεμβρίου 2009 ήταν € 0 χιλ. (χρήση 2008: € 0 χιλ.). 

7. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. στην χρήση 2009 κατέβαλε στη συγγενή (των θυγατρικών της εταιρειών ΟΠΑΠ 

INTERNATIONAL LTD και ΟΠΑΠ ΚΥΠΡΟΥ LTD) εταιρεία NEUROSOFT Α.Ε. ποσό € 3 χιλ., το οποίο 

αφορά στην παροχή υπηρεσιών για την κάλυψη αναγκών του παιχνιδιού ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ, βάσει 

του Ιδιώτικού Συμφωνητικού της 17ης Απριλίου 2008. 

Το οφειλόμενο ποσό την 31η Δεκεμβρίου 2009 ήταν € 3 χιλ.  

 

Αξία (Ποσά σε χιλ. €) ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Αμοιβές Δ.Σ. και 
μισθοδοσία             
  2009  2008  2009   2008
Μέλη Δ.Σ. και 
Διευθυντικά Στελέχη 9.887  8.997  8.146   7.585
Σύνολο 9.887  8.997  8.146   7.585
 

Οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. και η μισθοδοσία των Διευθυντών του Ομίλου, αναλύονται σε:  

α) αμοιβές των μελών Δ.Σ. του Ομίλου, οι οποίες ανέρχονται σε € 1.204 χιλ. για το 2009 και € 1.542 

χιλ. για το 2008, 

β) αμοιβές των Διευθυντών του Ομίλου οι οποίες ανέρχονται στο ποσό των € 8.683 χιλ. για το 2009 

και € 7.455 χιλ. για το 2008.  

Οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. και η μισθοδοσία των Διευθυντών της εταιρείας, αναλύονται σε:  

α) αμοιβές των μελών Δ.Σ. της εταιρείας, οι οποίες ανέρχονται σε € 682 χιλ. για το 2009 και € 864 

χιλ. για το 2008,  

β) αμοιβές των Διευθυντών της εταιρείας οι οποίες ανέρχονται στο ποσό των € 7.464 χιλ. για το 

2009 και € 6.721 χιλ. για το 2008.  
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Αξία (Ποσά σε χιλ. €) ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Απαιτήσεις από 
συνδεδεμένα μέρη             
  31.12.2009  31.12.2008  31.12.2009   31.12.2008
Μέλη Δ.Σ. και Διευθυντικά 
Στελέχη 3.017 2.503 3.017  2.503
Σύνολο 3.017 2.503 3.017  2.503

Οι απαιτήσεις του Ομίλου και της εταιρείας από συνδεδεμένα μέρη αφορούν κυρίως σε 

προκαταβολές αποζημίωσης και στεγαστικά δάνεια που έχουν καταβληθεί σε Διευθυντικά Στελέχη 

που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, όπως αυτές προβλέπονται στη Συλλογική Σύμβαση 

Εργασίας (Σ.Σ.Ε.) (βλ. § 7.8) και αναλύονται σε:  

α) υπόλοιπο στεγαστικών δανείων Διευθυντών μητρικής εταιρείας, ύψους € 420 χιλ. για την χρήση 

2009 και € 327 χιλ. για τη χρήση 2008,  

β) προκαταβολές αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης Διευθυντών μητρικής εταιρείας, € 2.597 χιλ. 

για τη χρήση 2009 και € 2.176 χιλ. για τη χρήση 2008. 

 

Αξία (Ποσά σε χιλ. €) ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Υπόλοιπα τέλους χρήσης  
από αμοιβές Δ.Σ. και μισθοδοσία 
  31.12.2009  31.12.2008  31.12.2009   31.12.2008
Μέλη Δ.Σ. και Διευθυντικά 
Στελέχη 2.408  2.512  2.408   2.512
Σύνολο 2.408  2.512  2.408   2.512

 

Τα υπόλοιπα τέλους χρήσεως από αμοιβές Δ.Σ. και μισθοδοσία Ομίλου και εταιρείας αφορούν σε: 

α) αμοιβές και παροχές μελών Δ.Σ.,€ 3 χιλ. για τη χρήση 2009 και € 210 χιλ. για τη χρήση 2008 και  

β) μισθούς και λοιπές παροχές Διευθυντών, € 2.405 χιλ. για τη χρήση 2009 και € 2.302 χιλ. για τη 

χρήση 2008. 

 

Από τις ανωτέρω συναλλαγές, οι συναλλαγές και υπόλοιπα με τις θυγατρικές εταιρείες έχουν 

απαλειφθεί από τα ενοποιημένα οικονομικά στοιχεία του Ομίλου. Πέραν των ανωτέρω δεν υπάρχουν 

άλλες συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη. 

11.33. Λοιπές αποκαλύψεις 

Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

Α) Η μητρική εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση του έτους 2008.  

Οι ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις του Ομίλου έχουν ως εξής: 
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ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

ΟΠΑΠ A.E. 2009

ΟΠΑΠ ΚΥΠΡΟΥ LTD 2007 – 2009

ΟΠΑΠ GLORY LTD 2007 – 2009

ΟΠΑΠ INTERNATIONAL LTD 2004 – 2009

ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A.E. 2007 – 2009

GLORY TECHNOLOGY LTD 2004 – 2009

NEUROSOFT S.A. 2008 - 2009
 

Β) Υποχρεώσεις για απρόβλεπτα γεγονότα: 

Σύμφωνα με επιστολή του νομικού συμβούλου της εταιρείας οι απαιτήσεις τρίτων έναντι της ΟΠΑΠ 

Α.Ε. αναλύονται σε:  

1) αγωγές που κατατέθηκαν από τρίτους συνολικού ποσού € 36.133 χιλ. το αποτέλεσμα των 

οποίων αναμένεται να είναι ευνοϊκό για την εταιρεία και  

2) αγωγές ποσού € 30.090 χιλ. για τις οποίες έχει διενεργηθεί σωρευτικά επαρκής πρόβλεψη 

όπως: 

α) Εργατικές διαφορές με μόνιμο και ευκαιριακά απασχολούμενο προσωπικό καθώς και με 

συνταξιούχους υπαλλήλους της εταιρείας, ποσού € 9.570 χιλ. 

β) Αγωγές ιδιωτών, ύψους € 3.520 χιλ, που αφορούν χρηματικές διαφορές από τη μη 

πληρωμή δελτίων Στοιχήματος και άλλων παιχνιδιών της εταιρείας καθώς και διαφορές 

αμοιβών από υπηρεσίες 

γ) Λοιπές επίδικες υποθέσεις ποσού € 17.000 χιλ.  

Πέραν τούτων δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της εταιρείας και του Ομίλου, καθώς 

επίσης και αποφάσεις δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική 

επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας και των θυγατρικών της.  

Γ) Για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις έχουν διενεργηθεί προβλέψεις ποσού € 14.000 χιλ. για την 

μητρική εταιρεία και € 15.150 χιλ. για τον Όμιλο. 

Δεσμεύσεις 

α) Συμβάσεις συντήρησης, τεχνικής υποστήριξης και λειτουργίας πληροφορικών 

συστημάτων 

Τη συντήρηση - τεχνική υποστήριξη του κεντρικού συστήματος επεξεργασίας στοιχείων της 

εταιρείας έχει αναλάβει η ανάδοχος εταιρεία πληροφορικών συστημάτων, όπως ορίζεται σε 

συμβάσεις που έχουν κατά καιρούς συναφθεί (οι κυριότερες του έτους 1997 και του έτους 2005). 

Σύμφωνα με αυτές, η ανάδοχος εταιρεία παρέχει υπηρεσίες συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης σε 

εξοπλισμό και λογισμικό του κύριου και εφεδρικού κεντρικού συστήματος, της αναβαθμισμένης 

πλατφόρμας διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών LOTOS, των λογισμικών όλων των παιχνιδιών της 
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ΟΠΑΠ Α.Ε. που ανέπτυξε η ίδια, καθώς επίσης και των τερματικών μηχανών των πρακτορείων. 

Επίσης ο ανάδοχος έχει αναλάβει και τη λειτουργία του κεντρικού συστήματος. Η διάρκεια της κάθε 

σύμβασης διαφέρει ανάλογα με την υπηρεσία που παρέχεται.  

Με το νέο Ιδιωτικό Συμφωνητικό με την κοινοπραξία ΙΝΤΡΑΛΟΤ της 31.7.2007 ρυθμίζονται και όλες 

οι παραπάνω συμβάσεις του Ομίλου ΙΝΤΡΑΚΟΜ με τις εξής παρατηρήσεις: 

Α) Από 28.7.2008 ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΗΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 

31.7.2007 (Ι. Σ.). 

Β) Στις 29.1.2008 έληξε η σύμβαση συντήρησης των τερματικών με την ΙΝΤΡΑΚΟΜ και όλες οι 

μηχανές συντηρούνται από την ΙΝΤΡΑΛΟΤ με βάση το Ιδιωτικό Συμφωνητικό. 

Γ) Από 30.11.2007 η ΙΝΤΡΑΛΟΤ συντηρεί όλον τον εξοπλισμό των μηχανογραφικών κέντρων με 

βάση το νέο Ιδιωτικό Συμφωνητικό.  

Άλλες δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η εταιρεία είναι οι εξής:  

β) Σύμβαση μεταξύ ΟΠΑΠ Α.Ε. και ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. 

Υπογράφηκε στις 22.6.2009 και περιλαμβάνει τα ακόλουθα:  

Η ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. αναλαμβάνει προς την ΟΠΑΠ Α.Ε.: α) την παροχή υπηρεσιών 

υποστήριξης και παρακολούθησης του δικτύου των πρακτορείων, με βάση την εκάστοτε πολιτική της 

ΟΠΑΠ Α.Ε., β) την παροχή υπηρεσιών παραγωγής, προμήθειας, αποθήκευσης και διανομής 

αναλωσίμων και εντύπων καθώς επίσης και προωθητικού υλικού προς όλα τα πρακτορεία, γ) παροχή 

υποστήριξης στους παίκτες (πελάτες) και στους πράκτορες, δ) ευθύνη παροχής υπηρεσιών φύλαξης, 

καθαριότητας, συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και των 

κτιριακών εγκαταστάσεων, ε) ευθύνη παρακολούθησης και συντήρησης του εξοπλισμού των 

πρακτορείων σύμφωνα με τις ισχύουσες συμβάσεις, στ) παροχή υπηρεσιών γραμματειακής 

υποστήριξης, ζ) παροχή πρόσθετων υπηρεσιών όπως π.χ. η λειτουργία του πρακτορείου της ΟΠΑΠ 

Α.Ε. στο Αεροδρόμιο των Σπάτων, η) παροχή τεχνικών συμβουλευτικών υπηρεσιών, καθώς επίσης 

υλοποίηση και παρακολούθηση τεχνικών έργων. 

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. αναλαμβάνει προς την ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε.: α) την παροχή υπηρεσιών 

εσωτερικού ελέγχου, β) την παροχή υπηρεσιών συστημάτων διαχείρισης ποιότητας, ασφάλειας κλπ, 

γ) παροχή υπηρεσιών προμηθειών, διαχείρισης αγορών και αναλωσίμων, δ) παροχή υποδομής και 

υποστήριξης τεχνολογιών και διαχειριστικών εφαρμογών, ε) παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και στ) 

παροχή προσωπικού με αντίστοιχη εμπειρία. 

γ) Υποχρέωση προμήθειας με εκτυπωτικό χαρτί και κουπόνια 

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. έχει υπογράψει συμβάσεις για την αγορά χαρτιού εκτύπωσης των κουπονιών για τα 

παιχνίδια και σύμβαση για την αγορά χάρτινων κουπονιών για συγκεκριμένα παιχνίδια, τις οποίες 

υλοποιεί η ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε.  

δ) Ανάπτυξη και υποστήριξη λογισμικού διοικητικών και οικονομικών εφαρμογών 
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Η ανάδοχος εταιρεία (ΙΝΤΡΑΚΟΜ) έχει αναλάβει την ανάπτυξη, εγκατάσταση, υποστήριξη και 

συντήρηση λογισμικού διοικητικών και οικονομικών εφαρμογών των υπηρεσιών. Το έργο βρίσκεται 

στο στάδιο της τελικής υλοποίησης και η συντήρηση θα εκτείνεται σε μια περίοδο πέντε χρόνων 

μετά από την πραγματοποίηση της οριστικής του παραλαβής.  

ε) Συμβάσεις για τη λειτουργία του Στοιχήματος στην Κύπρο 

Στις 2.4.2003 υπεγράφη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας GLORY LEISURE LTD (θυγατρικής της ΟΠΑΠ 

Α.Ε. από την 1.10.2003) και της GLORY TECHNOLOGY LTD για τη χρήση του ολοκληρωμένου (on-

line) συστήματος UGS (Universal Game System INTERGRATED TURN-KEY SOLUTION) της GLORY 

TECHNOLOGY LTD προς αυτοματοποίηση των εργασιών συλλογικών στοιχημάτων των εταιρειών του 

συγκροτήματος. Η σύμβαση ισχύει έως τις 2.4.2010 με συμφωνηθείσα παράταση έως την 1.4.2011. 

Η ετήσια αμοιβή που συμφωνήθηκε για την παροχή του δικαιώματος χρήσης του συστήματος της 

GLORY TECHNOLOGY LTD ανέρχεται στο 5% (και από 2.4.2010 μέχρι 1.4.2011 στο 4%) πλέον ΦΠΑ 

επί του συνολικού ετήσιου κύκλου εργασιών του συγκροτήματος. Επίσης συμφωνήθηκε ετήσια 

αμοιβή ίση με 14% πλέον ΦΠΑ επί της ετήσιας αμοιβής χρήσης του συστήματος, για τις υπηρεσίες 

συντήρησης του συστήματος που θα παρέχει η GLORY TECHNOLOGY LTD. 

στ) Σύμβαση μεταξύ της ΟΠΑΠ Α.Ε. και της θυγατρικής της ΟΠΑΠ INTERNATIONAL LTD. 

Στις 24.9.2009 υπεγράφη σύμβαση παροχής υπηρεσιών μεταξύ της ΟΠΑΠ Α.Ε. και της θυγατρικής 

της ΟΠΑΠ INTERNATIONAL LTD, σύμφωνα με την οποία, η τελευταία θα παρέχει στη μητρική 

εταιρεία συμβουλευτικές υπηρεσίες για τα παιχνίδια προκαθορισμένης απόδοσης στοιχηματισμού που 

διεξάγει η ΟΠΑΠ Α.Ε.  

ζ) Την 31η Δεκεμβρίου 2009, ο Ομιλος. αποτελεί αντισυμβαλλόμενο μέρος σε σύμβαση λειτουργικών 

μισθώσεων μεταφορικών μέσων και ακινήτων καθώς και συμβάσεις, που αφορούν τις λειτουργικές 

δραστηριότητες του Ομίλου, όπως: 

α) Συμβάσεις χορηγιών και οικονομικών ενισχύσεων, 

β) Συμβάσεις συντηρήσεων και άλλων παροχών, 

γ) Συμβάσεις αμοιβών τρίτων. 

Οι μελλοντικές ελάχιστες πληρωμές σύμφωνα με τους όρους των συμβάσεων είναι: 

  31.12.2009 31.12.2008

 Λιγότερο από 1 έτος 93.093 4.762
 Από 1-5 έτη 46.396 18.694
 Περισσότερο από 5 έτη 3.318 -
 

Την 31η Δεκεμβρίου 2009, η ΟΠΑΠ Α.Ε. αποτελεί αντισυμβαλλόμενο μέρος σε σύμβαση λειτουργικών 

μισθώσεων μεταφορικών μέσων και ακινήτων καθώς και συμβάσεις, που αφορούν τις λειτουργικές 

δραστηριότητες της εταιρίας, όπως: 

α) Συμβάσεις χορηγιών και οικονομικών ενισχύσεων, 

β) Συμβάσεις συντηρήσεων και άλλων παροχών, 
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γ) Συμβάσεις αμοιβών τρίτων. 

Οι μελλοντικές ελάχιστες πληρωμές σύμφωνα με τους όρους των συμβάσεων είναι: 

  31.12.2009 31.12.2008
 Λιγότερο από 1 έτος 91.963 4.762
 Από 1-5 έτη 45.734 18.694
 Περισσότερο από 5 έτη 3.318 -
 

11.34. Γνωστοποιήσεις φόρου επί των λοιπών συνολικών εσόδων 

 Τα λοιπά συνολικά έσοδα που έχουν προκύψει από συναλλαγματικές διαφορές της καθαρής θέσης 

των θυγατρικών της ΟΠΑΠ Α.Ε. στη Κύπρο, κατά τη χρήση 2008, λόγω της μετατροπής του εθνικού 

νομίσματος της Κύπρου σε ευρώ, δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με το εγχώριο 

καθεστώς. 

11.35. Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 

Στη συνέχεια παραθέτουμε τους κυριότερους κινδύνους και τις αβεβαιότητες στις οποίες 

ενδεχομένως να εκτεθεί ο Όμιλος. 

1. Ανταγωνισμός από άλλες επιχειρήσεις τυχερών παιχνιδιών καθώς και από παράνομο 

στοιχηματισμό 

Κατά την διάρκεια των τελευταίων ετών παρατηρείται σημαντική έξαρση της διεξαγωγής παράνομου 

στοιχηματισμού, κυρίως μέσω του διαδικτύου. H ΟΠΑΠ Α.Ε. αποσκοπώντας στην αποτελεσματική 

προάσπιση του εθνικού μονοπωλίου στα τυχερά παίγνια, στην προστασία των εννόμων 

συμφερόντων των πρακτόρων και των μετόχων της, μεταξύ των οποίων ανήκει και το Ελληνικό 

Δημόσιο, στην εμπέδωση της νομιμότητας, στην προστασία του κοινού από τον εθισμό στα τυχερά 

παίγνια, στην πρόληψη της απάτης, στην καταστολή του εγκλήματος και της νομιμοποίησης εσόδων 

από παράνομες δραστηριότητες, στην προστασία των ανηλίκων και των καταναλωτών, στην 

εξασφάλιση της διαφάνειας και του αδιάβλητου των τυχερών παιγνίων, στην κανονική, απρόσκοπτη, 

ελεγχόμενη και ασφαλή διεξαγωγή των τυχερών παιγνίων και στον αυστηρό έλεγχο των όρων και 

των προϋποθέσεων διεξαγωγής της στοιχηματικής δραστηριότητας και της συμμετοχής του κοινού 

σε αυτή, παρέχει αμέριστη συνδρομή και ουσιαστική υποστήριξη στα όργανα της πολιτείας, στην 

προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν τον παράνομο στοιχηματισμό και να περιορίσουν τις 

δυσμενέστατες κοινωνικές και οικονομικές συνέπειές του.   

Η Επιτροπή Αντιμετώπισης Παράνομου και Αντικανονικού Στοιχηματισμού της ΟΠΑΠ Α.Ε., 

στελεχωμένη από ανώτατα και ανώτερα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας και της Υπηρεσίας 

Ειδικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών, υπηρεσιακούς παράγοντες και δικηγόρους, και 

έχοντας στην διάθεσή της ικανή υλικοτεχνική υποδομή και κάθε απαιτούμενο μέσο, παρέχει επί σειρά 

ετών ουσιαστική συνδρομή στην πολιτεία, στο πλαίσιο του εντοπισμού, της δίωξης και του ποινικού 
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κολασμού φυσικών προσώπων, τα οποία διεξάγουν παράνομο στοιχηματισμό ανά την ελληνική 

επικράτεια ή συμμετέχουν σε αυτόν, με αποτέλεσμα την άσκηση σωρείας ποινικών διώξεων και την 

καταδίκη ικανού αριθμού φυσικών προσώπων για διεξαγωγή παρανόμου στοιχηματισμού και για 

συμμετοχή σε αυτόν.  

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. προέβη κατά το παρελθόν και θα συνεχίσει μελλοντικά να προβαίνει σε υποβολή 

μηνύσεων και εγγράφων αναφορών προς τις αρμόδιες αρχές, σε παραστάσεις πολιτικής αγωγής 

ενώπιον ποινικών δικαστηρίων ανά την ελληνική επικράτεια, καθώς επίσης και σε άσκηση αγωγών 

και ασφαλιστικών μέτρων κατά φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων και νομίμων εκπροσώπων 

τους για διεξαγωγή και διαφήμιση παρανόμου στοιχηματισμού και για συμμετοχή σε αυτόν. Είναι 

σαφές, όμως, ότι για την αποτελεσματική αντιμετώπιση και τον δραστικό περιορισμό του παρανόμου 

στοιχηματισμού (ειδικά του διεξαγόμενου μέσω διαδικτύου), όπως και των σχετικών με αυτόν 

δραστηριοτήτων (προώθηση / διαφήμιση, συμμετοχή κοινού και εκκαθάριση συναλλαγών), 

απαιτείται συλλογική προσπάθεια και λήψη δραστικών μέτρων κατά παντός εμπλεκομένου, υπό την 

εποπτεία και με την ενεργή συνδρομή της πολιτείας. Για τον λόγο αυτό, η ΟΠΑΠ Α.Ε. θα συνεχίσει 

να υποστηρίζει ενεργά τις προσπάθειες της πολιτείας, ώστε, το ταχύτερο δυνατόν, να υιοθετηθεί και 

να τεθεί σε εφαρμογή ένα σύγχρονο ενιαίο ρυθμιστικό πλαίσιο για τα παίγνια, το οποίο θα 

καταστήσει εφικτή την αποτελεσματική αντιμετώπιση του παράνομου στοιχηματισμού, την νόμιμη 

επιχειρηματικότητα και την ενίσχυση της θέσης της ΟΠΑΠ Α.Ε.  

2. Κίνδυνος από τις επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία λόγω της αρνητικής οικονομικής 

συγκυρίας 

Το έτος 2010 είναι μια δύσκολη περίοδος για την ελληνική οικονομία, με την κρίση να επηρεάζει 

αρνητικά το σύνολο σχεδόν των επιχειρήσεων. Ενδέχεται η οικονομική κρίση να οδηγήσει σε κάμψη 

του κύκλου εργασιών των παιγνιδιών (ειδικότερα του ΚΙΝΟ), σε συνδυασμό με τη νέα φορολογική 

αντιμετώπιση των κερδών των νικητών μετά την ψήφιση του σχετικού Νόμου 3775/2009 (με 

αναβολή ισχύος του έως την 30.4.2010, όπου αναμένεται να εξεταστεί εκ νέου ο τρόπος εφαρμογής 

του), καθώς και με την έναρξη ισχύος από την 1η Ιουλίου 2009 του Νόμου 3730/2008 περί 

απαγόρευσης του καπνίσματος σε όλους τους δημόσιους χώρους περιλαμβανομένων και όλων των 

πρακτορείων της εταιρείας που λειτουργούν στην Ελλάδα.  

3. Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Δεδομένου ότι η εταιρεία μέχρι σήμερα δραστηριοποιείται, πέραν της Ελλάδος, μόνο στην Κύπρο 

(περίπου το 4% των πωλήσεων) και από 1.1.2008 το νόμισμα της Κύπρου είναι ευρώ, δεν υφίσταται 

κανένας κίνδυνος. Επίσης δεν έχουν καταρτιστεί μεγάλες συμβάσεις με προμηθευτές σε άλλο 

νόμισμα πέραν του ευρώ.  
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4. Πιστωτικός κίνδυνος 

Οι πωλήσεις γίνονται μέσω εκτεταμένου δικτύου πρακτόρων. Ο μέσος χρόνος συλλογής των 

εισπράξεων είναι τρεις ημέρες περίπου. 

Ο βασικός πιστωτικός κίνδυνος του Ομίλου, ο οποίος δεν θεωρείται σημαντικός προέρχεται από 

επισφαλείς απαιτήσεις από πράκτορες καθώς και από τις οφειλές πρακτόρων στις οποίες έχουν γίνει  

έντοκες ρυθμίσεις.  

Πολιτική της εταιρείας είναι να παρακολουθεί διαρκώς τις συναλλαγές με τους πράκτορες με τη 

θέσπιση ορίου χρεωστικού υπολοίπου ανά πράκτορα το οποίο ο πράκτορας δεν μπορεί να υπερβεί σε 

καμία χρονική στιγμή.  

Δυνητικά πιστωτικός κίνδυνος θα μπορούσε να προκύψει και με τα διαθέσιμα της εταιρείας, στην 

περίπτωση που κάποιο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα εκδηλώσει αδυναμία να ανταποκριθεί στις 

υποχρεώσεις του. Για την ελαχιστοποίηση αυτού του κινδύνου ο Όμιλος έχει θέσει όρια τα οποία 

αποτελούν τα μέγιστα ποσά τοποθέτησης ανά χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.  

5. Κίνδυνος ρευστότητας 

Η μέθοδος διανομής των κερδών στους νικητές των παιχνιδιών του Ομίλου, διασφαλίζει την επάρκεια 

των διαθεσίμων, διατηρώντας τον κίνδυνο ρευστότητας σε χαμηλά επίπεδα: 

Α) Το ΚΙΝΟ, παιχνίδι προκαθορισμένης απόδοσης, στατιστικά διανέμει περίπου το 70% των 

ακαθάριστων εισπράξεων στους νικητές. Είναι όμως δυνατόν σε κληρώσεις του παιχνιδιού, τα κέρδη 

προς διανομή να υπερβαίνουν ή να υπολείπονται του παραπάνω ποσοστού. Σε όλο το χρονικό 

διάστημα όμως, κατά το οποίο παίζεται το συγκεκριμένο παιχνίδι (σωρευτικά αλλά και στις περιόδους 

εκκαθάρισης των τριών ημερών), οι αποδόσεις κινούνται γύρω από το μέσο όρο-στόχο.  

Β) Το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ είναι ένα παιχνίδι προκαθορισμένης απόδοσης βασιζόμενο στα 

αποτελέσματα αθλητικών και μη γεγονότων που συμμετέχουν στο κουπόνι. Θεωρητικά, ο κίνδυνος 

ρευστότητας υπάρχει και θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα: 

- Τα οικονομικά αποτελέσματα του στοιχηματικού προϊόντος επιβεβαιώνουν το γεγονός πως οι 

στόχοι της εταιρείας για κάθε έτος, που αφορούν στα διανεμόμενα κέρδη, έχουν επιτευχθεί. 

- Η καλή διαχείριση, ο σωστός σχεδιασμός του στοιχηματικού προϊόντος και η αποτελεσματική 

διαχείριση κινδύνου δύνανται να συμβάλουν αποτελεσματικά στην επίτευξη των στόχων που 

αφορούν στη στρατηγική της εταιρείας για τα διανεμόμενα κέρδη. Ένας άλλος παράγοντας που 

περιορίζει τον κίνδυνο ρευστότητας είναι ο μεγάλος όγκος στοιχημάτων που διενεργείται μέσω της 

εταιρείας, καθώς και η διαφοροποίηση της συμπεριφοράς των παικτών. 

Γ) Τα αριθμολαχεία προκαθορισμένης απόδοσης SUPER 3 και EXTRA 5 κατέχουν μικρό ποσοστό στις 

συνολικές πωλήσεις του Ομίλου και ως εκ τούτου δεν επηρεάζουν σημαντικά τη ρευστότητά του.  

Δ) Τα παιχνίδια ΠΡΟΠΟ και ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ έχουν συγκεκριμένο ποσοστό διανομής κερδών (επί των 

συνολικών εισπράξεων), το οποίο δεν μπορεί να υπερβληθεί.  
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Ε) Τα λοιπά παιχνίδια και συγκεκριμένα τα παιχνίδια ΛΟΤΤΟ, ΤΖΟΚΕΡ, ΠΡΟΤΟ, σύμφωνα με την 

αναμόρφωση διανέμουν στους νικητές κέρδη μικτής μορφής (ποσοστό επί των συνολικών 

εισπράξεων για τις πρώτες κατηγορίες νικητών και προκαθορισμένα κέρδη για τις υπόλοιπες 

κατηγορίες), γεγονός το οποίο όπως αναμενόταν δεν επέδρασε αρνητικά στα συνολικά έσοδα της 

εταιρείας, δεδομένου και επειδή, τα συγκεκριμένα παιχνίδια αντιπροσωπεύουν μικρό ποσοστό επί του 

συνολικού τζίρου.  

6. Κίνδυνος ταμειακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών 

των επιτοκίων 

Δεν υφίσταται, δεδομένου ότι ο δανεισμός είναι μηδενικός, ενώ η υπερβάλλουσα ρευστότητα 

τοποθετείται σε βραχυπρόθεσμες καταθέσεις με επιτόκια της αγοράς. 

Κατά τη διάρκεια του α΄ τριμήνου του 2010, η ΟΠΑΠ Α.Ε. προέβη στην αγορά Ομολόγων Ελληνικού 

Δημοσίου τριετούς, πενταετούς και δεκαετούς διάρκειας από τη δευτερογενή αγορά ομολόγων, με 

λήξη μέσα στη χρήση 2011. Η συνολική ονομαστική αξία των ανωτέρω ομολόγων ανέρχεται σε € 

8.500 χιλ., ενώ το συνολικό τίμημα για την εξαγορά τους ανήλθε σε € 8.690 χιλ. Οι τόκοι των 

ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου 10%.  

11.36. Οψιγενή γεγονότα 

Κατά τη διάρκεια του α΄ τριμήνου του 2010, η ΟΠΑΠ Α.Ε. προέβη στην αγορά Ομολόγων Ελληνικού 

Δημοσίου τριετούς, πενταετούς και δεκαετούς διάρκειας από τη δευτερογενή αγορά ομολόγων, με 

λήξη μέσα στη χρήση 2011. Η συνολική ονομαστική αξία των ανωτέρω ομολόγων ανέρχεται σε € 

8.500 χιλ., ενώ το συνολικό τίμημα για την εξαγορά τους ανήλθε σε € 8.690 χιλ. Οι τόκοι των 

ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου 10%.  

Στις 28.1.2010 ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος χρήσης 2008 στα γραφεία της μητρικής 

εταιρείας σύμφωνα με τον οποίο τα τηρηθέντα βιβλία κρίθηκαν επαρκή και ακριβή και δεν 

προέκυψαν παρατυπίες ή παραλείψεις που να επηρεάζουν το κύρος τους. 

 

Δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά θέματα που να έχουν ανακύψει έπειτα από το πέρας της χρήσης που 

έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2009.  

 

 

Ο Πρόεδρος του 
Δ.Σ. 

 

Ο Διευθύνων 
Σύμβουλος 

 
 

Ο Γενικός Διευθυντής 
Οικονομικής Διαχείρισης 

Ο Διευθυντής 
Λογιστικής 

Χάρης 
Σταματόπουλος 

Ιωάννης 
Σπανουδάκης 

Ιωάννης 
Σαραϊντάρης 

Κωνσταντίνος 
Τσιλιβής 
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V. Στοιχεία και πληροφορίες χρήσης 2009 
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VI. Πληροφορίες του άρθρου 10 του Ν. 3401/2005 
 
Η εταιρεία κατ’ εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας, δημοσίευσε και κατέστησε διαθέσιμες στο 

επενδυτικό κοινό στον διαδικτυακό της τόπο στην ενότητα Ενημέρωση, Επενδυτών, υποενότητα 

Ανακοινώσεις Χ.Α. (http://www.opap.gr/news.asp?langid=1&category=3&pageID=472) και στον 

διαδικτυακό τόπο του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.ase.gr), κατά τη διάρκεια της οικονομικής 

χρήσης 2009, τις πληροφορίες που ενσωματώνονται στον παρακάτω πίνακα με την μορφή της 

παραπομπής: 

 

Α/Α ΘΕΜΑ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 5ης ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 30/12/2009 
2 Γνωστοποίηση συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε 

σώμα 
30/12/2009 

3 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ 5ης ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 
ΤΗΣ «ΟΠΑΠ Α.Ε.» ΤΗΣ 18ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 

18/12/2009 

4  ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2009 25/11/2009 
5 Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση 24/11/2009 
6 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009 24/11/2009 
7 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν. 3556/2007 - ΠΛΗΡΩΜΗ 

ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2009 
23/11/2009 

8 Αποτελέσματα Εννεάμηνου 'Ετους 2009 23/11/2009 
9 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ENNEAΜΗΝΟΥ 2009 17/11/2009 
10 Γνωστοποίηση παραίτησης Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου 20/10/2009 
11 Γνωστοποίηση παραίτησης Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 19/10/2009 
12 Ανακοίνωση για παραγραφή μερίσματος χρήσης 2003 12/10/2009 
13 ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ 18/09/2009 
14 Οικονομικά Αποτελέσματα Α' Εξαμήνου 2009 25/08/2009 
15 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 18/08/2009 
16 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΝΤΟΣ ΜΕΛΟΥΣ Δ.Σ. 03/07/2009 
17 Ενδιάμεσα Οικονομικά Αποτελέσματα για το Α' Τρίμηνο 2009 26/05/2009 
18 Ημερομηνία Ανακοίνωσης Αποτελεσμάτων A’ Τριμήνου 2009 18/05/2009 
19 Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας ν. 3556/2007 Πληρωμή υπολοίπου 

Μερίσματος Χρήσης 2008 
06/05/2009 

20 Αποφάσεις 9ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 6.5.2009 06/05/2009 
21 Πρόσκληση σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 15/04/2009 
22 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΝΤΟΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 14/04/2009 
23 Διευκρινήσεις επί δημοσιευμάτων 09/04/2009 
24 Γνωστοποίηση σημαντικών συμμετοχών 26/03/2009 
25 ΕΤΗΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

ΤΟΥ 2008 
17/03/2009 

26 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2008 16/03/2009 
27 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2008 09/03/2009 
28 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν. 3556/2007 26/02/2009 
29 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2009  26/02/2009 
30 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 - Ανασύνθεση 

Επιτροπής Εσωτερικού Ελέγχου της ΟΠΑΠ ΑΕ 
25/02/2009 
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31 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 24/02/2009 
32 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν. 3556/2007 - Αντικατάσταση 

Παραιτηθέντων Μελών Δ.Σ. 
12/02/2009 

33 Γνωστοποίηση παραίτησης Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 06/02/2009 
34 Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας ν.3556/2007 - Τοποθετήσεις 

Διευθυντικών Στελεχών 
04/02/2009 

35 Ανακοίνωση - Διευκρινίσεις επί δημοσιευμάτων 19/01/2009 
36 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν.3556/07 12/01/2009 

 

VII. Διαδικτυακός τόπος ανάρτησης της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης  
 

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, οι εκθέσεις ελέγχου Ορκωτών Ελεγκτών και οι εκθέσεις του 

Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και των εταιρειών που ενσωματώνονται στις ενοποιημένες 

οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31.12.2009, αναρτώνται στον διαδικτυακό 

τόπο της εταιρείας www.opap.gr. 
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I. Δηλώσεις Μελών Διοικητικού Συμβουλίου 

(σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 2 του Ν. 3556/2007) 
 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΠΑΠ Α.Ε., μητρικής εταιρείας (η «Εταιρεία»): 
1. Σπανουδάκης Ιωάννης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος,  
2. Αρχοντίδης Δημοσθένης, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,  
3. Ζυγούλης Αθανάσιος, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, 

βεβαιώνουμε και δηλώνουμε, εξ όσων γνωρίζουμε, ότι:  
α) Οι οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) του Ομίλου της ΟΠΑΠ Α.Ε. (ο «Όμιλος») για τη χρήση 

από 1 Ιανουαρίου 2011 έως την 31 Δεκεμβρίου 2011, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα 
λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την 
καθαρή θέση και τα αποτελέσματα χρήσεως του εκδότη καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται 
στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 3 έως 6 του 
άρθρου 4 του Ν. 3556/30.4.2007 και των κατ’ εξουσιοδότηση αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 

β) Η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις επιδόσεις, και τη θέση της 
Εταιρείας, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, 
συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 3 έως 6 του άρθρου 4 του Ν. 3556/30.4.2007 και των κατ’ 
εξουσιοδότηση αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.  

 
 

Περιστέρι, 21 Μαρτίου 2012 
 
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων 
Σύμβουλος 

Ένα Μέλος του Δ.Σ. 
 

Ένα Μέλος του Δ.Σ. 

Ιωάννης Σπανουδάκης Δημοσθένης Αρχοντίδης Αθανάσιος Ζυγούλης  
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II. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή 

 
Προς τους Μετόχους της ΟΠΑΠ Α.Ε. 
 
Έκθεση επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 

Ελέγξαμε τις συνημμένες εταιρικές, και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ΟΠΑΠ Α.Ε. και των 
θυγατρικών της,  που αποτελούνται από την εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 
31 Δεκεμβρίου 2011, τις εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων 
κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών 
λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. 

 
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των εταιρικών και ενοποιημένων 
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 εταιρικών και ενοποιημένων 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 εταιρικών και ενοποιημένων 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 εταιρικές και ενοποιημένες 
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 εταιρικές και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.  Οι επιλεγόμενες διαδικασίες 
βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των 
εταιρικών και ενοποιημένων 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 εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με 
σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση 
γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας.  Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την 
αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων 
που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των εταιρικών και ενοποιημένων 
οικονομικών καταστάσεων. 

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της 
ελεγκτικής μας γνώμης. 
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Γνώμη 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από 
κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της ΟΠΑΠ Α.Ε., και των θυγατρικών αυτής κατά την 31 Δεκεμβρίου 2011 
και τη χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις ταμειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή 
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 

 
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων 
 
α)  Στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνεται δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, η 

οποία παρέχει τα πληροφοριακά στοιχεία που ορίζονται στην παράγραφο 3δ του άρθρου 43α και 3στ του 
άρθρου 107 του Κ.Ν. 2190/1920. 

 

β) Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου 
με τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα 
άρθρα 43α, 108 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. 

 
 
 
 

Αθήνα, 21 Μαρτίου 2012 
 

Οι Ορκωτοί Ελεγκτές 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κυριάκος Ριρής  
Αρ Μ ΣΟΕΛ: 12111 

Μιχαήλ Κόκκινος 
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 12701 
 

 
ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ 
Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία 
Λεωφ. Κηφισίας 268 
152 32 Χαλάνδρι 
Αρ Μ  ΣΟΕΛ: 113 
 

 
KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ 
Στρατηγού Τόμπρα 3 
153 42 Αγία Παρασκευή 
Ελλάς 
ΑΡΜΑΕ 29527/01AT/B/93/162/96 
Α.Μ. ΣΟΕΛ Εταιρείας 114 
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III. Ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο από 1.1.2011 έως 31.12.2011 

(σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007) 
 

Η παρούσα ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου αφορά στην κλειόμενη χρήση 2011. Η έκθεση συντάχθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 άρθρο 43α παράγραφος 3 & 4, άρθρο 107 παρ. 3 και άρθρο 136 παρ. 
2.  Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 άρθρα 2γ, 6, 7 & 8 καθώς και τις αποφάσεις της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς 7/448/11.10.2007 άρθρο 2, 1/434/3.7.2007 και το Καταστατικό της Εταιρείας, σας υποβάλλουμε για 
την κλειόμενη χρήση από 1.1.2011 έως 31.12.2011 την ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία 
περιλαμβάνει τις ελεγμένες Ατομικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, τις σημειώσεις επί των 
οικονομικών καταστάσεων και την έκθεση ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών. Στην παρούσα έκθεση περιγράφονται 
συνοπτικά πληροφορίες του Ομίλου και της Εταιρείας ΟΠΑΠ A.E. (ο «Όμιλος» και η «Εταιρεία») αντίστοιχα, 
χρηματοοικονομικές πληροφορίες που στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση των μετόχων και του επενδυτικού κοινού 
για την οικονομική κατάσταση (οικονομική θέση, συνολικά έσοδα κλπ), τη συνολική πορεία και τις μεταβολές που 
επήλθαν κατά τη διάρκεια της κλειόμενης εταιρικής χρήσης (1.1.2011 – 31.12.2011), σημαντικά γεγονότα τα οποία 
έλαβαν χώρα και η επίδραση αυτών στις οικονομικές καταστάσεις της ίδιας περιόδου. Επίσης περιγράφονται οι 
κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που ενδέχεται να αντιμετωπίσει ο Όμιλος και η Εταιρεία στο μέλλον, η 
προβλεπόμενη πορεία και εξέλιξη των εταιρειών του Ομίλου, η εταιρική διακυβέρνηση, η μερισματική πολιτική και 
τέλος παρατίθενται ο αριθμός και η ονομαστική αξία του συνόλου των μετοχών καθώς και οι σημαντικές συναλλαγές 
μεταξύ του εκδότη και των συνδεδεμένων με αυτόν μερών. 
Α. Χρηματοοικονομικές εξελίξεις και επιδόσεις χρήσης 2011 
Εξέλιξη – Μεταβολές οικονομικών μεγεθών, Επιδόσεις 
Σε επίπεδο Ομίλου, τα οικονομικά μεγέθη, του οποίου προσδιορίζονται κατά κύριο λόγο από τα μεγέθη της μητρικής 
εταιρείας, έχουν ως ακολούθως: 
1. Ο κύκλος εργασιών (από τη διεξαγωγή των παιχνιδιών στο έτος 2011) ποσού € 4.358.487 χιλ. έναντι του κύκλου 

εργασιών της χρήσης 2010 ποσού € 5.140.015 χιλ. παρουσίασε μείωση σε ποσοστό 15,20%, η οποία 
αντανακλά: α) την μείωση των πωλήσεων του παιχνιδιού ΚΙΝΟ κατά 13,18% β) τη μείωση στο ΠΑΜΕ 
ΣΤΟΙΧΗΜΑ κατά 23,93%, (λόγω της διεξαγωγής του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου κατά την θερινή 
περίοδο 2010), γ) τη μείωση στο ΤΖΟΚΕΡ κατά 24,58% (λόγω του χαμηλότερου αριθμού διαδοχικών τζακ-ποτ 
σε σχέση με το 2010) και δ) τις εισπράξεις € 154.926 χιλ. των νέου στοιχηματισμού παιχνιδιών (GO LUCKY & 
MONITOR GAMES). 

2. Η μείωση σε ποσοστό 17,90% στα μικτά κέρδη (ποσού € 850.552 χιλ. έναντι € 1.035.969 χιλ. το έτος 2010), είναι 
αποτέλεσμα της μείωσης του κόστους πωλήσεων κατά 14,52% (ποσοστό χαμηλότερο του ποσοστού μείωσης 
του κύκλου εργασιών, λόγω των νέων δαπανών που προέκυψαν στη χρήση 2011). 

3. Τα λειτουργικά κέρδη προ αποσβέσεων, χρηματοοικονομικών και φόρων (EBITDA) ποσού € 734.224 χιλ. έναντι € 
911.252 χιλ. τη χρήση 2010, παρουσίασαν μείωση σε ποσοστό 19,43%. 

4. Τα κέρδη προ φόρων παρουσίασαν μείωση σε ποσοστό 21,34% και διαμορφώθηκαν στο ποσό των € 699.723 
χιλ. έναντι € 889.550 χιλ. τη χρήση 2010. 
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5. Τα καθαρά κέρδη ποσού € 537.458 χιλ. έναντι € 575.802 χιλ. της χρήσης 2010 παρουσίασαν μείωση 6,66%, 
ποσοστό χαμηλότερο του ποσοστού μείωσης των κερδών προ φόρων λόγω της χαμηλότερης δαπάνης φόρου 
εισοδήματος (με φορολογικό συντελεστή 20%) και της έκτακτης εισφοράς € 91.912 χιλ. στη χρήση 2010 (σημ. 
οικονομικών καταστάσεων 11.30). 

6. Το κόστος πωλήσεων διαμορφώθηκε στο ποσό των € 3.507.935 χιλ. έναντι € 4.104.046 χιλ. τη χρήση 2010, 
παρουσιάζοντας μείωση κατά 14,52%, ποσοστό χαμηλότερο σε σχέση με το ποσοστό μείωσης των πωλήσεων 
(15,20%). 

7. Τα έξοδα διοίκησης, διάθεσης καθώς και τα λοιπά έξοδα ανήλθαν συνολικά στο ποσό των € 166.935 χιλ. έναντι € 
169.967 χιλ. τη χρήση 2010, παρουσιάζοντας μείωση 1,78%. Μείωση κατά 8,76% εμφανίζουν τα έξοδα 
διάθεσης τα οποία κατά κύριο λόγο αφορούν στη μητρική εταιρεία. 

8. Τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα παρουσίασαν μείωση κατά 31,99%, λόγω της αύξησης των 
χρηματοοικονομικών δαπανών (σημ. οικονομικών καταστάσεων 11.29). 

9. Οι ταμειακές ροές του Ομίλου προσδιορίζονται κατά κύριο λόγο από τις ταμειακές ροές της μητρικής εταιρείας: 
 α) Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες στη χρήση 2011 αυξήθηκαν κατά 0,41% (ενώ τα 

λειτουργικά κέρδη προ αποσβέσεων, χρηματοοικονομικών και φόρων μειώθηκαν κατά 19,43%), στο ποσό των 
€ 456.701 χιλ. έναντι € 454.841 χιλ. της χρήσης 2010, κυρίως λόγω της πληρωμής υψηλότερων φόρων 
(έκτακτης εισφοράς οικονομικού έτους 2009, φόρου μερισμάτων, φορολογικών διαφορών χρήσης 2008, φόρου 
εισοδήματος 2009 κλπ), και της απόδοσης ποσών για προωθητικές ενέργειες στη χρήση 2010. 

 β) Στη χρήση 2011 οι ταμειακές εκροές από επενδυτικές δραστηριότητες ποσού € 839.483 χιλ. αντανακλούν 
κυρίως: i) εκροή για την εξαγορά της δεκαετούς επέκτασης από 12.10.2020 έως 12.10.2030 της σύμβασης 
παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώματος της ΟΠΑΠ Α.Ε. διεξαγωγής, διαχείρισης, οργάνωσης και 
λειτουργίας των 11 παιχνιδιών ποσού € 375.000 χιλ. καθώς και για την εξαγορά άδειας εγκατάστασης και 
εκμετάλλευσης των 35.000 παιγνιομηχανημάτων ποσού € 473.975 χιλ., ii) εκροή ποσού € 20.281 χιλ. για 
αγορά εξοπλισμού και iii) εισροές από καταβολή πιστωτικών τόκων € 21.454 χιλ., και εισπράξεις από λήξη 
ομολόγων € 8.836 χιλ. Στην αντίστοιχη περίοδο 2010 ταμειακές εκροές από επενδυτικές δραστηριότητες 
ποσού € 1.635 χιλ. αντανακλούν κυρίως πιστωτικούς τόκους € 21.766 χιλ., πληρωμή € 14.745 χιλ. για αγορά 
παγίων και € 8.690 χιλ. για αγορά ομολόγων. 

 γ) Οι ταμειακές εκροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε € 78.812 χιλ. και αντανακλούν 
α) είσπραξη και έξοδα ομολογιακού δανείου και β) εκροές που αφορούν στην καταβολή του υπόλοιπου 
μερίσματος χρήσεως 2010 και πληρωμές δόσεων και τόκων χρηματοδοτικής μίσθωσης. Οι ταμειακές εκροές 
από χρηματοδοτικές δραστηριότητες ανήλθαν σε € 495.305 χιλ. την χρήση 2010 και αφορούν κυρίως στην 
καταβολή του προμερίσματος και του υπόλοιπου μερίσματος χρήσεων 2010 και 2009 αντιστοίχως και 
πληρωμές δόσεων και τόκων χρηματοδοτικής μίσθωσης. 
 

Παράγοντες δημιουργίας αξίας και μέτρησης επιδόσεων 
Ο Όμιλος παρακολουθεί τις επιδόσεις μέσα από την ανάλυση των εννέα βασικών επιχειρηματικών του τομέων, οι 
οποίοι, με βάση το ΔΠΧΑ 8, είναι τα εννέα παιχνίδια που διεξάγει, οργανώνει και λειτουργεί. 
Ο τομέας με τη μεγαλύτερη ποσοστιαία συμμετοχή στις πωλήσεις των παιχνιδιών είναι το ΚΙΝΟ, του οποίου ο 
κύκλος εργασιών αποτέλεσε για τη χρήση 2011 το 51,46% του κύκλου εργασιών των παιχνιδιών του Ομίλου ενώ 
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συνεισέφερε και το 48,48% του συνολικού μικτού κέρδους. Τα έσοδα από το παιχνίδι ΚΙΝΟ ανήλθαν σε € 2.242.688 
χιλ. έναντι € 2.583.037 χιλ. της χρήσης 2010 παρουσιάζοντας μείωση σε ποσοστό 13,18%. 
Δεύτερος σε πωλήσεις έρχεται ο επιχειρηματικός τομέας του παιχνιδιού «ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ» που για τη χρήση 
2011 συμμετέχει κατά 35,81% επί των συνολικών πωλήσεων των παιχνιδιών και κατά 34,02% στα μικτά κέρδη του 
Ομίλου. Τα έσοδα από το παιχνίδι ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ανήλθαν σε € 1.560.719 χιλ. έναντι € 2.051.786 χιλ. της 
χρήσης 2010, παρουσιάζοντας μείωση σε ποσοστό 23,93%. 
Το παιχνίδι ΤΖΟΚΕΡ αποτελεί ακόμα ένα σημαντικό τομέα δραστηριότητας για τον Όμιλο. Ο τομέας αυτός κατά τη 
χρήση 2011 αποτέλεσε το 5,31% του κύκλου εργασιών των παιχνιδιών καθώς και το 10,10% επί του συνολικού 
μικτού κέρδους. Τα έσοδα από το παιχνίδι ΤΖΟΚΕΡ ανήλθαν σε € 231.594 χιλ. έναντι € 307.087 χιλ. της χρήσης 
2010, σημειώνοντας μείωση σε ποσοστό 24,58%. 
Τα υπόλοιπα παιχνίδια SUPER 3, ΠΡΟΠΟ, ΛΟΤΤΟ, ΠΡΟΤΟ, EXTRA 5, ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ και τα νέα παιχνίδια 
στοιχηματισμού (GO LUCKY, MONITOR GAMES) αποτελούν το 7,42% του κύκλου εργασιών του Ομίλου για τη 
χρήση και 8,30% του συνολικού μικτού κέρδους.  
Ο Όμιλος έχει την πολιτική να αξιολογεί τα αποτελέσματα και την απόδοσή του σε μηνιαία βάση εντοπίζοντας 
έγκαιρα και αποτελεσματικά αποκλίσεις από τους στόχους και λαμβάνοντας αντίστοιχα διορθωτικά μέτρα. Επίσης, 
μετράει την αποδοτικότητά του κάνοντας χρήση χρηματοοικονομικών δεικτών απόδοσης που χρησιμοποιούνται 
διεθνώς: 
- ROCE (Return on Capital Employed) – «Αποδοτικότητα Συνολικών Απασχολούμενων Κεφαλαίων»: Ο δείκτης 
διαιρεί τα κέρδη προ φόρων και χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων με τα συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια του 
Ομίλου, τα οποία είναι το άθροισμα της Καθαρής Θέσης και του συνόλου των δανείων.  
- ROE (Return on Equity) – «Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων»: Ο δείκτης διαιρεί τα κέρδη μετά από φόρους με την 
Καθαρή Θέση του Ομίλου. 
- EVA (Economic Value Added) – «Προστιθέμενη Οικονομική Αξία»: Το μέγεθος αυτό υπολογίζεται 
πολλαπλασιάζοντας τα συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια με τη διαφορά (ROCE – Κόστος Κεφαλαίου) και 
αποτελεί το ποσό κατά το οποίο αυξάνει η οικονομική αξία του Ομίλου. Ο Όμιλος για να υπολογίσει το κόστος 
κεφαλαίου χρησιμοποιεί τον τύπο του WACC – «μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου».  
Οι παραπάνω δείκτες για τη χρήση 2011 σε σύγκριση με την αντίστοιχη του 2010 κινήθηκαν ως εξής: 

  31.12.2011 31.12.2010 
ROCE 0,75 1,25 
ROE 0,60 0,83 
EVA € 539 εκ. € 807 εκ. 

 
Άλλοι δείκτες για τη χρήση 2011 σε σύγκριση με την αντίστοιχη του 2010: 

  31.12.2011 31.12.2010 
Περιθώριο EBITDA 16,85% 17,73% 
Περιθώριο μικτού κέρδους 19,51% 20,15% 

 
 

Βασικά κέρδη ανά μετοχή (ποσά σε ευρώ) 
ΧΡΗΣΗ 2011 ΧΡΗΣΗ 2010 
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ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
1,6848 1,7019 1,8050 1,8154 

 
Σε επίπεδο μητρικής εταιρείας: 
 
1. Ο κύκλος εργασιών από τη διεξαγωγή των παιχνιδιών τη χρήση 2011 ανήλθε στο ποσό των € 4.172.459 χιλ. 

έναντι € 4.937.530 χιλ. την αντίστοιχη χρήση 2010, παρουσιάζοντας μείωση σε ποσοστό 15,50%. 
2. Τα μικτά κέρδη ανήλθαν στο ποσό των € 827.020 χιλ. έναντι € 1.008.861 χιλ. τη χρήση 2010, παρουσιάζοντας 

μείωση σε ποσοστό 18,02%. 
3. Τα λειτουργικά κέρδη προ αποσβέσεων, χρηματοοικονομικών και φόρων ανήλθαν στο ποσό των € 729.310 χιλ. 

έναντι € 903.840 χιλ. τη χρήση 2010, παρουσιάζοντας μείωση σε ποσοστό 19,31%. 
4. Τα κέρδη προ φόρων παρουσίασαν μείωση σε ποσοστό 21,40% και διαμορφώθηκαν στο ποσό των € 702.057 

χιλ. έναντι € 893.238 χιλ. τη χρήση 2010. 
5. Τα καθαρά κέρδη παρουσίασαν μείωση σε ποσοστό 6,25% και ανήλθαν στο ποσό των € 542.912 χιλ. έναντι € 

579.097 χιλ. τη χρήση 2010. 
 
Β. Σημαντικά γεγονότα κατά τη χρήση 2011 και η επίδρασή τους στις οικονομικές καταστάσεις 
 
Από 20 Δεκεμβρίου 2010 άρχισε ο φορολογικός έλεγχος χρήσης 2009 και ολοκληρώθηκε 9 Μαρτίου 2011 στα 
γραφεία της μητρικής εταιρείας σύμφωνα με τον οποίο τα τηρηθέντα βιβλία κρίθηκαν επαρκή και ακριβή και δεν 
προέκυψαν παρατυπίες ή παραλείψεις που να επηρεάζουν το κύρος τους. Η αναγνώριση των επιπτώσεων από τον 
ανωτέρω έλεγχο έγινε στη χρήση 2010. Για το φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2011, η Εταιρεία, στα πλαίσια της 
αναθεώρησης του Ν. 2238/1994 περί Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης από ανεξάρτητους Ορκωτούς Ελεγκτές, 
ανέθεσε τη διενέργεια ειδικού φορολογικού ελέγχου για την περίοδο 1.1.2011 – 31.12.2011 στους τακτικούς 
ελεγκτές. Ο ανωτέρω έλεγχος αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός των πλαισίων που ορίζει ο Νόμος. Κατά συνέπεια 
ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις παραμένουν το έτος 2010 και 2011. 
 
Μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2011 ολοκληρώθηκε το έργο της Ενιαίας Εταιρικής Εικόνας κατά 100% στα 494 πρακτορεία 
στο Δήμο της Αθήνας και κατά 89% στα 921 πρακτορεία στην περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης. Επίσης, 
ολοκληρώθηκε το έργο της Ενιαίας Εταιρικής Εικόνας κατά 5% στα 1.487 πρακτορεία της ΟΠΑΠ Α.Ε., του 
υπολοίπου του Νομού Αττικής. Στο σημείο αυτό αναφέρουμε και την αναγνώριση κατά τη χρήση 2011 ως στοιχείο 
ενεργητικού, σε επίπεδο μητρικής εταιρείας και μόνο, του υπολοίπου των αποθεματικών κεφαλαίων που πρόκειται 
να διατεθούν για το ανωτέρω έργο. Με αυτόν τον τρόπο, τόσο σε επίπεδο μητρικής εταιρείας αλλά και σε επίπεδο 
Ομίλου το κόστος για το ανωτέρω έργο αναγνωρίζεται με την πρόοδο των εργασιών. Η επίπτωση της αλλαγής αυτής 
εμφανίζεται στην παράγραφο 6.3 του πλαισίου κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων. 
Από 14 Απριλίου 2011 προσφέρονται τα νέου στοιχηματικού περιεχομένου παιχνίδια GO LUCKY (TAX GAMES), 
καθώς και MONITOR GAMES, σε όλη την ελληνική επικράτεια, τα οποία από 13 Δεκεμβρίου 2011 εμπλουτίστηκαν 
με νέους τύπους στοιχηματισμού. 
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Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 11.5.2011 ενέκρινε την προταθείσα από το Διοικητικό Συμβούλιο διανομή 
(διάθεση) κερδών και αποφάσισε την καταβολή συνολικού μερίσματος € 1,54 ανά μετοχή για την εταιρική χρήση 
έτους 2010, από το οποίο παρακρατήθηκε φόρος 21%. Μετά την αφαίρεση του καθαρού προμερίσματος € 0,46 ανά 
μετοχή που καταβλήθηκε το Δεκέμβριο του 2010 με απόφαση του Δ.Σ., διαμορφώθηκε το υπόλοιπο του μερίσματος 
σε € 0,7566 καθαρό ανά μετοχή και δικαιούχοι ήταν οι μέτοχοι της Εταιρείας που ήταν εγγεγραμμένοι στα αρχεία 
του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) την Τετάρτη 18.5.2011 (ημερομηνία προσδιορισμού - record date). Η 
αποκοπή του δικαιώματος στη λήψη του υπολοίπου μερίσματος χρήσης 2010 πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 
16.5.2011. Η καταβολή του μερίσματος πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 23.5.2011, μέσω των χειριστών από την 
πληρώτρια τράπεζα, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ της ΕΛΛΑΔΟΣ. 
 
Στις 29 Μαρτίου 2011 ψηφίστηκε από την ολομέλεια της Βουλής ο νέος φορολογικός νόμος 3943 σύμφωνα με τον 
οποίο καταργήθηκε ο διπλός συντελεστής φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων που εισήγαγε ο Ν. 
3842/2010, ενώ επανήλθε η υποχρέωση παρακράτησης φόρου εισοδήματος επί των μερισμάτων και κερδών που 
διανέμουν (και εγκρίνουν οι γενικές συνελεύσεις) οι ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες με συντελεστή ύψους 25% από 
1.1.2012 και μετά και αφορούν μερίσματα χρήσης 2011 και έπειτα (ειδικά για τα μερίσματα χρήσης 2010 
παρακρατήθηκε φόρος 21%). Για τα εισοδήματα των νομικών προσώπων οικονομικού έτους 2012 (δηλ. από τα 
καθαρά κέρδη χρήσης 2011 και μετά) ο συντελεστής φορολογίας μειώθηκε από 23% σε 20%. 
 
Κατά την τρέχουσα περίοδο βρίσκεται σε εξέλιξη ο διαγωνισμός «ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια, 
εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία όλου του απαραίτητου εξοπλισμού, για νέο λειτουργικό σύστημα όλων των 
παιχνιδιών της Εταιρείας και τη μετάβαση των υφισταμένων λειτουργιών της ΟΠΑΠ Α.Ε. σε αυτό, καθώς επίσης και 
στην παροχή υπηρεσιών προληπτικής και διορθωτικής συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του υπό προμήθεια 
εξοπλισμού και λογισμικού». Στις 10 Οκτωβρίου 2011 κατατέθηκαν οι προτάσεις των υποψηφίων, οι οποίες θα 
αξιολογηθούν από την αρμόδια επιτροπή εντός του α’ τριμήνου 2012. 
 
Σχετικά με τη σύμβαση της 30 Ιουλίου 2010, η ΟΠΑΠ Α.Ε. άσκησε το δικαίωμα παράτασης της σύμβασης με την 
κοινοπραξία ΙΝΤΡΑΛΟΤ για ένα ακόμη έτος, η οποία λήγει τον Ιούλιο του 2012. 
 
Σύμφωνα με το Νόμο 4002/2011 που ψήφισε η Βουλή των Ελλήνων στις 4.8.2011 χορηγείται μια άδεια στην ΟΠΑΠ 
Α.Ε. για το σύνολο των 35.000 παιγνιομηχανημάτων που θα λειτουργήσουν στην ελληνική επικράτεια. Από τα 
ανωτέρω, τα 16.500 παιγνιομηχανήματα εγκαθίστανται και εκμεταλλεύονται από την ΟΠΑΠ Α.Ε. μέσω των 
πρακτορείων της και τα υπόλοιπα 18.500 παιγνιομηχανήματα εγκαθίστανται σε αμιγείς χώρους και εκμεταλλεύονται 
από παραχωρησιούχους προς τους οποίους η ΟΠΑΠ Α.Ε. παραχωρεί το δικαίωμα εγκατάστασης και 
εκμετάλλευσής τους. Η άδεια ισχύει για περίοδο δέκα ετών, που αρχίζει δώδεκα μήνες μετά την υπογραφή της 
Σύμβασης λειτουργίας των παιγνιομηχανημάτων και μέχρι 3 Νοεμβρίου 2022. Το δικαίωμα για εγκατάσταση και 
εκμετάλλευση των 18.500 παιγνιομηχανημάτων θα παραχωρηθεί σε τέσσερις έως δέκα παραχωρησιούχους ύστερα 
από προκήρυξη δημόσιου διεθνούς πλειοδοτικού διαγωνισμού οι όροι της οποίας εγκρίνονται από την Επιτροπή 
Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.). 
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Στις 3.11.2011 πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, στην οποία 
αποφασίστηκαν τα εξής: 
α) Έγκριση της συμφωνίας με το Ελληνικό Δημόσιο για δεκαετή επέκταση (2020 – 2030) της από 15.12.2000 
σύμβασης παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώματος της ΟΠΑΠ Α.Ε. οργάνωσης και διεξαγωγής των τυχερών 
παιχνιδιών της. 
β) Έγκριση της πρότασης του Ελληνικού Δημοσίου για τη χορήγηση στην ΟΠΑΠ Α.Ε. άδειας εγκατάστασης και 
εκμετάλλευσης των 35.000 παιγνιομηχανημάτων, που προβλέπονται στο άρθρο 39 του Ν. 4002/2011. 
γ) Έγκριση λήψης δανείου (ομολογιακού ή άλλης μορφής) μέχρι του ποσού των εξακοσίων εκατομμυρίων Ευρώ (€ 
600.000.000,00) και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων 
του. 
δ) Επικύρωση εκλογής του κου Αθανασίου Ζυγούλη ως Mέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε 
αντικατάσταση του παραιτηθέντος Mέλους κας Μαρίνας Μασσαρά. 
ε) Ορισμός της κας Ευθυμίας Χαλάτση ως Mέλος της Επιτροπής Ελέγχου. 
 
Στις 4.11.2011 υπεγράφη σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΟΠΑΠ Α.Ε. σύμφωνα με την οποία 
χορηγήθηκε στον δεύτερο εκ των συμβαλλομένων άδεια για τα 35.000 παιγνιομηχανήματα, εκ των οποίων 16.500 
παιγνιομηχανήματα θα εγκαταστήσει και θα εκμεταλλευτεί η ΟΠΑΠ Α.Ε. μέσω των πρακτορείων της και 18.500 
παιγνιομηχανήματα θα εγκαταστήσουν και θα εκμεταλλεύονται παραχωρησιούχοι δυνάμει συμβάσεων 
παραχώρησης που θα συνάψει μαζί τους η ΟΠΑΠ Α.Ε., οι όροι των οποίων οριοθετούνται από το Ν.4002/2011 και 
την παρούσα σύμβαση. 
Το συνολικό συμφωνηθέν τίμημα για την απόκτηση της άδειας εγκατάστασης και εκμετάλλευσης των 35.000 
παιγνιομηχανημάτων ανέρχεται στο ποσό των € 560 εκατ., εκ των οποίων τα € 474 εκατ. καταβλήθηκαν αμέσως 
μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, ενώ τα υπόλοιπα € 86 εκατ. θα καταβληθούν μέχρι 24 μήνες μετά την 
έναρξη ισχύος της άδειας. 

Ως προς την υφιστάμενη από 15.12.2000 σύμβαση παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώματος της ΟΠΑΠ Α.Ε. 
διεξαγωγής, διαχείρισης, οργάνωσης και λειτουργίας των 11 παιχνιδιών (Τζόκερ, Λόττο, Πρότο, Προπογκόλ, 
Αριθμολαχείο 5 από 35, Κίνο, Σούπερ 3, Σούπερ 4, Μπίνγκο Λόττο και Στοίχημα / προκαθορισμένης ή μη 
απόδοσης) αποφασίστηκε δεκαετής επέκταση από 12.10.2020 έως 12.10.2030. Το συμφωνηθέν τίμημα ανέρχεται 
σε € 375 εκατ. και επιπλέον – και μόνο για το διάστημα της επιπλέον 10ετίας – ποσοστό τέλους 5% υπέρ του 
Ελληνικού Δημοσίου προμήθεια επί του μικτού κέρδους των ανωτέρω παιχνιδιών. 

Την 1 Δεκεμβρίου 2011, ύστερα από έγκριση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που 
πραγματοποιήθηκε στις 3 Νοεμβρίου 2011, η Εταιρεία υπέγραψε σύμβαση κοινού ομολογιακού δανείου, μη 
μετατρέψιμου σε μετοχές, με κοινοπραξία τραπεζών, συνολικού ύψους έως € 240.000 χιλ. Συμμετέχουσες τράπεζες 
είναι η EFG Eurobank Ergasias Α.Ε, η Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και το 
Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο. Το ρόλο του πληρεξούσιου καταβολών και εκπροσώπου των ομολογιούχων έχει 
αναλάβει η EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. 
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Στις 7 Δεκεμβρίου 2011 η Εταιρεία ανέλαβε το ποσό των € 240.000 χιλ. μέσω έκδοσης 240.000 χιλιάδων ομολογιών, 
οι οποίες στο σύνολό τους καλύφθηκαν από την κοινοπραξία των τραπεζών. 
Στις 22 Δεκεμβρίου 2011 η Εταιρεία υπέγραψε συμπληρωματική σύμβαση με κοινοπραξία των Τραπεζών, σύμφωνα 
με την οποία το συνολικό ποσό του ομολογιακού δανείου αυξάνεται έως € 290.000 χιλ. Συμμετέχουσες τράπεζες 
είναι η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, η Alpha Bank S.A. και η Τράπεζα Πειραιώς. Το ρόλο του πληρεξούσιου 
καταβολών και εκπροσώπου των ομολογιούχων έχει αναλάβει η EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. 
Στις 29 Δεκεμβρίου 2011 η Εταιρεία ανέλαβε το επιπλέον ποσό των € 50.000 χιλ μέσω έκδοσης 50.000 χιλιάδων 
ομολογιών, οι οποίες στο σύνολο τους καλύφθηκαν από την κοινοπραξία των τραπεζών. 
 
Μεταβολή στη μετοχική σύνθεση του Ομίλου 
Στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 14 του Ν.3556/2007 και έπειτα από σχετική γνωστοποίηση που έλαβε στις 
19.9.2011, η ΟΠΑΠ Α.Ε. γνωστοποιεί ότι η Capital Research and Management Company ("CRMC") κατέχει πλέον 
36.825.031 μετοχές (άμεσα: 0, έμμεσα: 36.825.031), ήτοι ποσοστό 11,5439% επί του συνόλου των μετοχών της 
ΟΠΑΠ Α.Ε. και των αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου. Η ημερομηνία συναλλαγής, κατά την οποία το ποσοστό της 
Capital Research and Management Company ("CRMC") υπερέβη του ορίου 3%, είναι η 15.9.2011, ο αριθμός δε των 
μετοχών πριν την κρίσιμη συναλλαγή ήταν 39.325.031. 
Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιοποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 3556/2007 και έχει 
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Χ.Α. (www.ase.gr) και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στη διεύθυνση www.opap.gr. 
Επίσης το Ελληνικό Δημόσιο μεταβίβασε στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής 
Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» 92.510.000 μετοχές της ΟΠΑΠ Α.Ε., ήτοι ποσοστό 29,00% του μετοχικού κεφαλαίου 
της με σχετική απόφαση της Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων τον Ιανουάριο του 2012. 
Σημειώνεται ότι το ποσοστό του Ελληνικού Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο της ΟΠΑΠ Α.Ε. διαμορφώνεται πλέον 
σε 5%. 
 
Γ. Περιγραφή των κυριοτέρων κινδύνων και αβεβαιοτήτων 
Στη συνέχεια παραθέτουμε τους κυριότερους κινδύνους και τις αβεβαιότητες στις οποίες ενδεχομένως να εκτεθεί ο 
Όμιλος. 
 
1. Κίνδυνος από τις επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία λόγω της αρνητικής οικονομικής συγκυρίας 
Οι μακροοικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα και η δημοσιονομική θέση του Ελληνικού Δημοσίου έχουν επιδεινωθεί 
σημαντικά και αυτό είχε και θα μπορούσε να συνεχίσει να έχει σημαντικές επιπτώσεις στις δραστηριότητες του 
Ομίλου και της Εταιρείας, στα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων τους, στη χρηματοοικονομική κατάστασή τους και 
στις προοπτικές τους. 
Το έτος 2012 θα είναι μια ακόμη δύσκολη περίοδος για την ελληνική οικονομία, με την κρίση να επηρεάζει αρνητικά 
το σύνολο σχεδόν των επιχειρήσεων. Η οικονομική κρίση έχει οδηγήσει σε κάμψη του κύκλου εργασιών της χρήσης 
2011. Ωστόσο για τη χρήση 2012 αναμένεται θετική επίδραση στον κύκλο εργασιών λόγω σημαντικού αθλητικού 
γεγονότος (π.χ. Πανευρωπαϊκό Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2012). 
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2. Κίνδυνος αγοράς 
Ο κίνδυνος αγοράς δημιουργείται από το ενδεχόμενο οι αλλαγές στις τιμές της αγοράς, όπως σε συναλλαγματικές 
ισοτιμίες και επιτόκια να επηρεάσουν τα αποτελέσματα του Ομίλου και της Εταιρείας ή την αξία των 
χρηματοοικονομικών μέσων που κατέχουν. Η διαχείριση του κινδύνου της αγοράς συνίσταται στην προσπάθεια του 
Ομίλου και της Εταιρείας να ελέγχουν την έκθεσή τους σε αποδεκτά όρια. 
Παρακάτω περιγράφονται αναλυτικότερα οι επιμέρους κίνδυνοι που συνθέτουν τον κίνδυνο αγοράς και οι πολιτικές 
διαχείρισής τους από τον Όμιλο και την Εταιρεία: 
Συναλλαγματικός κίνδυνος 
Δεδομένου ότι ο Όμιλος μέχρι σήμερα δραστηριοποιείται, πέραν της Ελλάδος, μόνο στην Κύπρο (περίπου το 4,27% 
των πωλήσεων) και από 1.1.2008 το νόμισμα της Κύπρου είναι το ευρώ, δεν υφίσταται κανένας κίνδυνος. Επίσης 
δεν έχουν καταρτιστεί μεγάλες συμβάσεις με προμηθευτές σε άλλο νόμισμα πέραν του ευρώ. 
Διαχείριση κεφαλαίου 
Ο πρωταρχικός στόχος του Ομίλου και της Εταιρείας σχετικά με την διαχείριση του κεφαλαίου είναι η διασφάλιση 
και διατήρηση ισχυρής πιστοληπτικής ικανότητας και υγιών κεφαλαιακών δεικτών με σκοπό την υποστήριξη των 
επιχειρηματικών σχεδίων και την μεγιστοποίηση της αξίας προς όφελος των μετόχων. 
Ο Όμιλος διαχειρίζεται την κεφαλαιακή διάρθρωση και πραγματοποιεί τις αναγκαίες προσαρμογές προκειμένου να 
εναρμονίζεται με τις αλλαγές στο επιχειρηματικό και οικονομικό περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί και επιχειρεί. Για 
τη διατήρηση ή την προσαρμογή της κεφαλαιακής διάρθρωσης, ο Όμιλος έχει τη δυνατότητα να προσαρμόσει το 
μέρισμα που καταβάλλεται στους μετόχους, να επιστρέψει κεφάλαιο στους μετόχους ή να εκδώσει νέες μετοχές. 
3. Πιστωτικός κίνδυνος 
Οι πωλήσεις γίνονται μέσω εκτεταμένου δικτύου πρακτόρων. Ο μέσος χρόνος συλλογής των εισπράξεων είναι τρεις 
ημέρες περίπου. 
Ο βασικός πιστωτικός κίνδυνος του Ομίλου, ο οποίος δεν θεωρείται σημαντικός, προέρχεται από επισφαλείς 
απαιτήσεις από πράκτορες καθώς και από τις οφειλές πρακτόρων για τις οποίες έχουν γίνει έντοκες ρυθμίσεις. 
Πολιτική του Ομίλου είναι να παρακολουθεί διαρκώς τις συναλλαγές με τους πράκτορες με τη θέσπιση ορίου 
χρεωστικού υπολοίπου ανά πράκτορα το οποίο ο πράκτορας δεν μπορεί να υπερβεί σε καμία χρονική στιγμή. 
Δυνητικά πιστωτικός κίνδυνος θα μπορούσε να προκύψει και με τα διαθέσιμα του Ομίλου στην περίπτωση που 
κάποιο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα εκδηλώσει αδυναμία να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. Για την 
ελαχιστοποίηση αυτού του κινδύνου ο Όμιλος έχει θέσει όρια στο μέγιστο ποσό τοποθέτησης ανά 
χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. 
4. Κίνδυνος ρευστότητας 
Η μέθοδος διανομής των κερδών στους νικητές των παιχνιδιών του Ομίλου, διασφαλίζει την επάρκεια των 
διαθεσίμων, διατηρώντας τον κίνδυνο ρευστότητας σε χαμηλά επίπεδα: 
Α) Το ΚΙΝΟ, παιχνίδι προκαθορισμένης απόδοσης, στατιστικά διανέμει περίπου το 70% των ακαθάριστων 
εισπράξεων στους νικητές. Είναι όμως δυνατόν σε κληρώσεις του παιχνιδιού, τα κέρδη προς διανομή να 
υπερβαίνουν ή να υπολείπονται του παραπάνω ποσοστού. Σε όλο το χρονικό διάστημα όμως, κατά το οποίο 
παίζεται το συγκεκριμένο παιχνίδι (σωρευτικά αλλά και στις περιόδους εκκαθάρισης των τριών ημερών), οι 
αποδόσεις κινούνται γύρω από το μέσο όρο-στόχο. 
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Β) Το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ είναι παιχνίδι προκαθορισμένης απόδοσης βασιζόμενο στα αποτελέσματα αθλητικών και 
μη γεγονότων που συμμετέχουν στο κουπόνι. Θεωρητικά, ο κίνδυνος ρευστότητας υπάρχει και θα πρέπει να 
ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα: 
- Τα οικονομικά αποτελέσματα του στοιχηματικού προϊόντος επιβεβαιώνουν το γεγονός πως οι στόχοι της Εταιρείας 
για κάθε έτος, που αφορούν στα διανεμόμενα κέρδη, έχουν επιτευχθεί. 
- Η καλή διαχείριση, ο σωστός σχεδιασμός του στοιχηματικού προϊόντος και η αποτελεσματική διαχείριση κινδύνου 
δύνανται να συμβάλουν αποτελεσματικά στην επίτευξη των στόχων που αφορούν στη στρατηγική της Εταιρείας για 
τα διανεμόμενα κέρδη. Ένας άλλος παράγοντας που περιορίζει τον κίνδυνο ρευστότητας είναι ο μεγάλος όγκος 
στοιχημάτων που διενεργείται μέσω της Εταιρείας, καθώς και η διαφοροποίηση της συμπεριφοράς των παικτών. 
Τα νέου στοιχηματισμού παιχνιδια (GO LUCKY & MONITOR GAMES) είναι παιχνίδια προκαθορισμένης απόδοσης 
και το ποσοστό των κερδών των νικητών επί των πωλήσεων δεν υπερβαίνει το 69%. Το υπερβάλλον ποσό πέραν 
του συμβατικού ποσοστού αποζημιώνεται από την ανάδοχο εταιρεία. 
Γ) Τα αριθμολαχεία προκαθορισμένης απόδοσης SUPER 3 και EXTRA 5 κατέχουν μικρό ποσοστό στις συνολικές 
πωλήσεις του Ομίλου και ως εκ τούτου δεν επηρεάζουν σημαντικά τη ρευστότητά του. 
Δ) Τα παιχνίδια ΠΡΟΠΟ και ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ έχουν συγκεκριμένο ποσοστό διανομής κερδών (επί των συνολικών 
εισπράξεων), το οποίο δεν μπορεί να υπερβληθεί. 
Ε) Τα λοιπά παιχνίδια και συγκεκριμένα τα παιχνίδια ΛΟΤΤΟ, ΤΖΟΚΕΡ, ΠΡΟΤΟ, διανέμουν στους νικητές κέρδη 
μικτής μορφής (ποσοστό επί των συνολικών εισπράξεων για τις πρώτες κατηγορίες νικητών και προκαθορισμένα 
κέρδη για τις υπόλοιπες κατηγορίες), γεγονός το οποίο δεν επιδρά αρνητικά στα συνολικά έσοδα του Ομίλου 
δεδομένου και επειδή, τα συγκεκριμένα παιχνίδια αντιπροσωπεύουν μικρό ποσοστό επί του συνολικού τζίρου. 
5. Κίνδυνος ταμειακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών των επιτοκίων 
Ο κίνδυνος διακύμανσης επιτοκίων συνίσταται στην πιθανότητα η εύλογη αξία των μελλοντικών χρηματοροών ενός 
χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου να παρουσιάσει διακυμάνσεις εξ’ αιτίας μεταβολών στα επιτόκια της 
αγοράς. Η έκθεση του Ομίλου στον κίνδυνο μεταβολής επιτοκίων σχετίζεται κυρίως (α) με στο μακροπρόθεσμο 
δανεισμό του Ομίλου με κυμαινόμενο επιτόκιο και (β) με τις τοποθετήσεις της υπερβάλλουσας ρευστότητας σε 
βραχυπρόθεσμες καταθέσεις με επιτόκια της αγοράς. Μια ενδεχόμενη μεταβολή των επιτοκίων κατά 100 μονάδες 
βάσης (+ ή - 1%) δεν θα είχε σημαντική επίδραση στα αποτελέσματα του Ομίλου. 
6. Πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις 
Τα προηγούμενα έτη το Ελληνικό Δημόσιο επέβαλλε έκτακτες φορολογικές εισφορές που επηρέασαν σημαντικά τα 
αποτελέσματα του Ομίλου και της Εταιρείας. Δεδομένης της τρέχουσας δημοσιονομικής θέσης του Ελληνικού 
Δημοσίου, πρόσθετα φορολογικά μέτρα μπορεί να επιβληθούν, που θα μπορούσαν να έχουν σημαντικές αρνητικές 
επιπτώσεις στη χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου και της Εταιρείας. 
 
Δ. Προοπτικές του Ομίλου για το έτος 2012 
Μετά τη συμφωνία της μητρικής εταιρείας με το Ελληνικό Δημόσιο για δεκαετή επέκταση (2020 – 2030) της από 
15.12.2000 σύμβασης παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώματος της ΟΠΑΠ Α.Ε. οργάνωσης και διεξαγωγής 
των τυχερών παιχνιδιών της και τη χορήγηση στην ΟΠΑΠ Α.Ε. άδειας εγκατάστασης και εκμετάλλευσης των 35.000 
παιγνιομηχανημάτων, που προβλέπονται στο άρθρο 39 του Ν. 4002/2011, οι στόχοι για το τρέχον έτος είναι: 



ΟΠΑΠ Α.Ε. – Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσης 2011 

Ο.Π.Α.Π Α.Ε. – Κηφισού 62, 121 32 Περιστέρι, Ελλάδα, Τηλ.: +30 (210) 5798800 
18 

1. Εγκατάσταση και λειτουργία παιγνιομηχανημάτων 
Από το σύνολο των παιγνιομηχανημάτων, τα 16.500 παιγνιομηχανήματα η ΟΠΑΠ Α.Ε. θα τα εγκαταστήσει και θα τα 
εκμεταλλεύεται μέσω των πρακτορείων της και τα υπόλοιπα 18.500 παιγνιομηχανήματα, μέσω διαγωνιστικής 
διαδικασίας, θα τα παραχωρήσει για εκμετάλλευση σε 4-10 παραχωρησιούχους, οι οποίοι θα τα εγκαταστήσουν σε 
αμιγείς χώρους. 

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. για την βελτιστοποίηση της εκμετάλλευσης των 16.500 παιγνιομηχανημάτων, και ιδίως για λόγους 
εφαρμογής πολιτικής υπεύθυνου παιγνιδιού με σκοπό την προστασία ευαίσθητων πληθυσμιακών ομάδων, έχει 
στρατηγικά επιλέξει να τα εγκαταστήσει και να τα λειτουργήσει σε καταστήματα αποκλειστικής λειτουργίας (Gaming 
Halls) σε συνεργασία με το δίκτυο των πρακτόρων της. 

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. σε συνεργασία με εξειδικευμένους συμβούλους, έχει ήδη προβεί στην μελέτη και αποτύπωση της 
ελληνικής επικράτειας για την βέλτιστη κατανομή των Gaming Halls σε επίπεδο καλλικρατικού δήμου. Επιπλέον έχει 
ολοκληρώσει την αρχιτεκτονική και Η/Μ μελέτη των Gaming Halls, τα οποία θα φέρουν την εμπορική ονομασία 
(brand name) GOLD. 

Εντός χρονικού διαστήματος 12 μηνών από την έκδοση του Κανονισμού Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων, η ΟΠΑΠ 
Α.Ε. θα προβεί στην επιλογή των συνεργατών της, στην εύρεση και στην κατασκευή των κατάλληλων Gaming Halls 
σε συνεργασία με το δίκτυο των πρακτόρων της, και τέλος στην εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία και 
εκμετάλλευση των 16.500 παιγνιομηχανημάτων. 

Παράλληλα σε συνεργασία με την Ε.Ε.Ε.Π. η ΟΠΑΠ Α.Ε. θα διενεργήσει το διαγωνισμό για την παραχώρηση της 
εκμετάλλευσης των 18.500 παιγνιομηχανημάτων σε 4-10 παραχωρησιούχους. 
2. Ελληνικά Κρατικά Λαχεία 
 H θυγατρική εταιρεία της ΟΠΑΠ Α.Ε., OPAP INVESTMENT LIMITED, συμμετέχει σε σύμπραξη με τις εταιρείες 
LOTTOMATICA GIOGHI & PARTICIPAZIONI S.r.l., INTRALOT LOTTERIES LIMITED και SCIENTIFIC GAMES 
GLOBAL GAMING S.a r.l. για το διαγωνισμό του Ταμείου Αξιοποίησης Δημόσιας Περιουσίας (ΤΑΙΠΕΔ) που αφορά 
στη χορήγηση της άδειας λειτουργίας και διαχείρισης των Κρατικών Λαχείων. 
Συγκεκριμένα, η άδεια περιλαμβάνει το αποκλειστικό δικαίωμα παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας, προβολής 
και διαχείρισης των Ελληνικών Κρατικών Λαχείων, τα οποία περιλαμβάνουν το Εθνικό, το Λαϊκό και το Ευρωπαϊκό 
Λαχείο, το Στιγμιαίο Κρατικό Λαχείο ή Ξυστό, το Στεγαστικό Κρατικό Λαχείο και το Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο. 
Η σύμπραξη των παραπάνω εταιρειών πέρασε επιτυχώς την Α' φάση της διαδικασίας που είχε ως αντικείμενο τα 
νομικά, οικονομικά και τεχνικά κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι και αναμένεται η προκήρυξη για τη Β’ 
φάση της διαδικασίας. 
 
3. Τυχερά παιχνίδια μέσω Διαδικτύου 
H ΟΠΑΠ Α.Ε. εντός του 2012, στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν.4002/2011 περί Ρύθμισης της Αγοράς Παιγνίων, 
προτίθεται να συμμετάσχει στη διαδικασία αδειοδότησης για τη διεξαγωγή τυχερών παιχνιδιών μέσω Διαδικτύου. 
Επιπλέον, η ΟΠΑΠ Α.Ε. θα καταστήσει δυνατή τη συμμετοχή του παικτικού κοινού μέσω διαδικτύου στα παιχνίδια 
εκείνα, για τα οποία κατέχει το αποκλειστικό δικαίωμα διεξαγωγής, διαχείρισης, οργάνωσης και λειτουργίας 
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σύμφωνα με την από 15.12.2000 σύμβαση με το Ελληνικό Δημόσιο, καθώς επίσης και με την από 12.12.2011 
πρόσθετη πράξη. 
Στόχος της ΟΠΑΠ Α.Ε. αποτελεί η απόκτηση σημαντικού μεριδίου της ελληνικής αγοράς τυχερών παιχνιδιών μέσω 
διαδικτύου. Στο πλαίσιο αυτό, παρακολουθεί στενά όλες τις σχετικές εξελίξεις, έχει αναπτύξει τις απαραίτητες 
τεχνολογικές και επιχειρησιακές υποδομές, διερευνά στρατηγικές συνεργασίες και μελετά σε συνεργασία με τους 
πράκτορες την περαιτέρω αξιοποίηση του δικτύου των πρακτορείων της. 
4. Η προάσπιση της κυρίαρχης θέσης της ΟΠΑΠ Α.Ε. στην Ελληνική επίγεια αγορά τυχερών παιγνίων 
Στόχος της ΟΠΑΠ Α.Ε. είναι: α) η βελτίωση και αναβάθμιση της ποιότητας και της εικόνας των παιχνιδιών τα οποία 
προσφέρονται στην ελληνική αγορά, καθιστώντας τα σύγχρονα και ελκυστικά, β) ο εμπλουτισμός του ΠΑΜΕ 
ΣΤΟΙΧΗΜΑ, στοχεύοντας σε ευρύτερο κοινό και με ανταπόκριση στις απαιτήσεις των πρακτόρων και των πελατών 
της Εταιρείας, γ) η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός μερικώς στις παρεχόμενες στο δίκτυο των πρακτορείων της 
Εταιρείας υπηρεσίες και δ) η εισαγωγή του ΣΤΟΙΧΗΜΑ Live. 
5. Η αναβάθμιση της εικόνας και λειτουργικότητας του δικτύου των πρακτορείων 
Στόχος της ΟΠΑΠ Α.Ε. είναι η ολοκλήρωση του έργου της σύγχρονης εμφάνισης των πρακτορείων, της 
αναβάθμισης της λειτουργικότητάς τους και της ενίσχυσης της υποδομής τους, ώστε να βελτιωθούν οι παρεχόμενες 
στο κοινό υπηρεσίες και συνολικά, η ελκυστικότητα των πρακτορείων. Ήδη μέχρι σήμερα ολοκληρώθηκε το έργο της 
Ενιαίας Εταιρικής Εικόνας κατά 100% στα 494 πρακτορεία στο Δήμο της Αθήνας και στα 921 πρακτορεία στην 
περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης, καθώς επίσης και κατά 20% περίπου στα 1.487 πρακτορεία της ΟΠΑΠ Α.Ε. του 
υπολοίπου του Νομού Αττικής. 
6. Η μείωση του λειτουργικού κόστους και η αύξηση της παραγωγικότητας 
Στόχοι της ΟΠΑΠ Α.Ε. είναι: 
- η αναβάθμιση των υπηρεσιών και των λειτουργιών της Εταιρείας, η μεγέθυνση των δυνατοτήτων της και η 
οικοδόμηση των βάσεων για μια παρουσία ανταγωνιστική και αυτοδύναμη σε Ελληνικό και διεθνές επίπεδο, 
- η δημιουργία νέων εταιρικών δομών, η αξιοποίηση και ενίσχυση των ανθρωπίνων πόρων και με την πρόσληψη 
ολιγάριθμου εξειδικευμένου προσωπικού (όπως συμβούλους, traders, compilers, odd makers, κλπ), 
- η επιδίωξη της αύξησης της ανταποδοτικότητας συγκεκριμένων δαπανών διάθεσης (διαφημίσεις και χορηγίες) και 
η λήψη διαχειριστικών και τεχνολογικών μέτρων, ώστε να περιοριστεί το συνολικό λειτουργικό κόστος και να 
αυξηθεί η παραγωγικότητα. 
Ε. Παράθεση σημαντικών συναλλαγών του εκδότη με συνδεδεμένα προς αυτόν μέρη 
Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζεται το σύνολο των συναλλαγών της Εταιρείας και του Ομίλου με τα 
συνδεδεμένα μέρη όπως αυτά ορίζονται στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24: 
Συναλλαγές Εταιρείας με συνδεδεμένες εταιρείες 
 

Εταιρεία Έξοδα Έσοδα Υποχρεώσεις Απαιτήσεις 
(ποσά σε χιλ. ευρώ) 

ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. 28.164 2.036 6.832 53.378 
ΟΠΑΠ SPORTS LTD - - - - 
ΟΠΑΠ INTERNATIONAL LTD 3.303 - 460 - 
ΟΠΑΠ ΚΥΠΡΟΥ LTD - 19.906 - 5.411 
GLORY TECHNOLOGY LTD - - - - 
ΝEUROSOFT Α.Ε. 426 - 138 - 
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Συναλλαγές Ομίλου με συνδεδεμένες εταιρείες 
 

Εταιρεία Έξοδα Υποχρεώσεις 
(ποσά σε χιλ. ευρώ) 

GLORY TECHNOLOGY LTD 856 - 
ΝEUROSOFT Α.Ε. 426 138 

 
1. Βάσει της διακρατικής συμφωνίας της 1 Ιανουαρίου 2003, η θυγατρική εταιρεία ΟΠΑΠ ΚΥΠΡΟΥ LTD καταβάλλει 
το 10% των εσόδων της από τα παιχνίδια στη μητρική εταιρεία. Η αμοιβή αυτή ανήλθε στο ποσό των € 16.894 χιλ. 
για τη χρήση 2011. Στην ίδια περίοδο η εν λόγω θυγατρική εταιρεία κατέβαλε στην ΟΠΑΠ Α.Ε. ποσό € 3.000 χιλ. για 
το μέρισμα έτους 2010. Επίσης αγόρασε δελτία αριθμολαχείων και κάρτες (παίκτη ΟΠΑΠ) από την μητρική αντί του 
ποσού των € 12 χιλ. 
Το ποσό που ήταν οφειλόμενο την 31 Δεκεμβρίου 2011 ήταν € 4.522 χιλ. 
2. Η ΟΠΑΠ Α.Ε κατέβαλε στη θυγατρική εταιρεία ΟΠΑΠ ΚΥΠΡΟΥ LTD ποσό € 889 χιλ. που αφορά διαφορές 
κερδών νικητών των παιχνιδιών στην Κύπρο μέχρι 31.12.2011 σύμφωνα με τη διακρατική συμφωνία της 1 
Ιανουαρίου 2003. 
3. Η θυγατρική ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. στη τρέχουσα περίοδο απέδωσε στην ΟΠΑΠ Α.Ε.: α) ποσό € 
30 χιλ. που κατέβαλε η μητρική εταιρεία για κοινόχρηστα του έκτου ορόφου του κτιρίου (Πανεπιστημίου 25) στο 
οποίο στεγάζεται η θυγατρική, και β) ποσό € 50 χιλ. για παρασχεθείσες υπηρεσίες της ΟΠΑΠ Α.Ε. προς την ΟΠΑΠ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. και ποσό € 956 χιλ. για κοινές δαπάνες σύμφωνα με τη μεταξύ τους σύμβαση της 22 
Ιουνίου 2009. Στην ίδια περίοδο η εν λόγω θυγατρική εταιρεία κατέβαλε στην ΟΠΑΠ Α.Ε. ποσό € 1.000 χιλ. για το 
μέρισμα χρήσης 2010. 
Το υπόλοιπο ποσό την 31 Δεκεμβρίου 2011 ήταν € 0 χιλ. 
4. Η μητρική εταιρεία στην τρέχουσα περίοδο απέδωσε στη θυγατρική της ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. 
ποσό € 28.164 χιλ. Το ποσό αφορά στις διενεργηθείσες για την ΟΠΑΠ Α.Ε.: α) μισθοδοσία και λοιπές δαπάνες 
εργαζομένων, συμβούλων, συνεργατών κλπ, β) διάφορες δαπάνες και γ) αμοιβές της θυγατρικής όπως αυτές 
προβλέπονται στη σύμβαση της 22 Ιουνίου 2009 μεταξύ της μητρικής και της θυγατρικής εταιρείας. 
Το οφειλόμενο ποσό κατά την τρέχουσα περίοδο ανήλθε σε € 6.832 χιλ. 
5. Στις 31 Δεκεμβρίου 2011 στα βιβλία της μητρικής εταιρείας απεικονίζεται απαίτηση από την θυγατρική της ΟΠΑΠ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. ύψους € 53.378 χιλ. που αφορά στο έργο της αναμόρφωσης και της εφαρμογής της 
ενιαίας εταιρικής εικόνας των σημείων πώλησης της Εταιρείας (παράγραφος 6.3 του πλαισίου κατάρτισης των 
Οικονομικών Καταστάσεων). 
6. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. απέδωσε κατά τη χρήση 2011 στη θυγατρική της ΟΠΑΠ INTERNATIONAL LTD, ποσό € 3.303 χιλ. 
το οποίο αφορά σε αμοιβή για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στα παιχνίδια προκαθορισμένης απόδοσης 
στοιχηματισμού, που διεξάγει η μητρική, σύμφωνα με την μεταξύ τους σύμβαση της 24 Σεπτεμβρίου 2009. 
Το οφειλόμενο ποσό την 31 Δεκεμβρίου 2011 ανήλθε σε € 460 χιλ. 
7. Η θυγατρική εταιρεία ΟΠΑΠ SPORTS LTD στην χρήση 2011 κατέβαλε στη συγγενή εταιρεία GLORY 
TECHNOLOGY LTD ποσό € 856 χιλ. που αφορά αμοιβή διαχείρισης on line συστήματος UGS (μηχανολογικός 
εξοπλισμός) και διοικητικές υπηρεσίες. 
Το οφειλόμενο ποσό την 31 Δεκεμβρίου 2011 ήταν € 0 χιλ. 
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8. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. απέδωσε κατά την τρέχουσα περίοδο στη συγγενή (των θυγατρικών της εταιρειών ΟΠΑΠ 
INTERNATIONAL LTD και ΟΠΑΠ ΚΥΠΡΟΥ LTD) NEUROSOFT Α.Ε. ποσό € 426 χιλ. το οποίο αφορά σε αμοιβή για 
την παροχή υπηρεσιών συντήρησης, επιτόπιας υποστήριξης και επιχειρησιακής λειτουργίας του συστήματος BOLT. 
Το οφειλόμενο ποσό την 31 Δεκεμβρίου 2011 ανήλθε σε € 138 χιλ. 
 
Συναλλαγές και υπόλοιπα με μέλη του Δ.Σ. και Διευθυντικά Στελέχη 
 
  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1.1-31.12.2011 1.1-31.12.2011 
ΜΙΣΘΟΙ 7.511 6.019 
BONUS - - 

ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ & 
ΠΑΡΟΧΕΣ 115 99 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ 
ΣΤΕΛΕΧΗ 

ΚΟΣΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 565 385 
ΣΥΝΟΛΟ  8.191 6.503 

 
  ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1.1-31.12.2011 1.1-31.12.2011 
ΜΙΣΘΟΙ 611 158 
BONUS - - 

ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ & ΠΑΡΟΧΕΣ 31 14 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 2 - 
ΣΥΝΟΛΟ  644 172 

 
Οι απαιτήσεις του Ομίλου και της Εταιρείας από συνδεδεμένα μέρη αφορούν κυρίως σε προκαταβολές 
αποζημίωσης και στεγαστικά δάνεια που έχουν καταβληθεί σε Διευθυντικά Στελέχη που πληρούν τις απαραίτητες 
προϋποθέσεις, όπως αυτές προβλέπονται στη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Σ.Σ.Ε. § 7.8) και ανήλθαν στο ποσό 
των € 2.693 χιλ. 
Τα υπόλοιπα τέλους χρήσης από αμοιβές μελών Δ.Σ. και μισθοδοσία Διευθυντών αφορούν σε: α) μισθούς και 
λοιπές παροχές Διευθυντών του Ομίλου € 1.800 χιλ. και β) μισθούς και λοιπές παροχές Διευθυντών της Εταιρείας € 
1.779 χιλ.  
 
ΣΤ. Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης 

Γενικά 
Βάσει των διατάξεων του N. 3873/2010, ο οποίος ενσωμάτωσε στην ελληνική έννομη τάξη την Οδηγία 2006/46/ΕΚ 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περί ετησίων και ενοποιημένων λογαριασμών εταιρειών ορισμένων μορφών, κάθε 
εταιρεία, οι μετοχές ή άλλες κινητές αξίες της οποίας έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, 
οφείλει από την οικονομική χρήση του 2010 να συμπεριλαμβάνει στην ετήσια έκθεση διαχείρισής της και δήλωση 
εταιρικής διακυβέρνησης, στην οποία μεταξύ άλλων θα αναφέρει τον κώδικα και τις πρακτικές εταιρικής 
διακυβέρνησης, στις οποίες υπάγεται ή που έχει αποφασίσει αυτοβούλως να εφαρμόζει. 
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Το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο 
Νόμος 3016/2002. Επιπλέον, ένα πλήθος άλλων νομοθετικών πράξεων ενσωμάτωσαν στο ελληνικό νομοθετικό 
πλαίσιο τις ευρωπαϊκές οδηγίες εταιρικού δικαίου, δημιουργώντας νέους κανόνες Εταιρικής Διακυβέρνησης, όπως ο 
Νόμος 3693/2008 και ο Νόμος 3884/2010. Ο πρόσφατος Νόμος 3873/2010, αποτελεί «θεμέλιο λίθο» για τη 
δημιουργία του Κώδικα. Ο Νόμος περί ανωνύμων εταιρειών Κ. Ν. 2190/1920, τον οποίον τροποποιούν πολλές από 
τις παραπάνω διατάξεις νόμων κοινοτικής θέσπισης περιλαμβάνει τους βασικούς κανόνες διακυβέρνησής τους. 

Με τον όρο «Εταιρική Διακυβέρνηση» περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο η Εταιρεία διοικείται και ελέγχεται. 
Αρθρώνεται ως ένα σύστημα σχέσεων, όπως αυτές ορίζονται από τις Αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης του (ΟΟΣΑ), 
ανάμεσα στη Διοίκηση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ), τους μετόχους της και άλλα ενδιαφερόμενα 
μέρη. 

Συνιστά τη δομή μέσω της οποίας προσεγγίζονται και τίθενται οι στόχοι της Εταιρείας, προσδιορίζονται τα μέσα 
επίτευξης των στόχων αυτών και καθίσταται δυνατή η παρακολούθηση της απόδοσης της Διοίκησης κατά τη 
διαδικασία εφαρμογής των παραπάνω. Θεσπίζει πρότυπα βέλτιστων πρακτικών διακυβέρνησης και προάγει την 
αυξημένη διαφάνεια στο σύνολο των δραστηριοτήτων της Εταιρείας. 

Αποτυπώνει τις πολιτικές και τις διαδικασίες, που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία, ως εργαλείο επίτευξης καλών 
πρακτικών διακυβέρνησης. Όντας θεμελιωμένες στο ελληνικό κανονιστικό πλαίσιο – του οποίου οι επιταγές 
υπερισχύουν σε κάθε περίπτωση – οι αρχές και οι πρακτικές του Κώδικα στοχεύουν στην παροχή κατευθυντήριων 
γραμμών σε θέματα, τα οποία είτε δεν ρυθμίζονται νομοθετικά είτε ρυθμίζονται προς την ελάχιστη δυνατή 
ανταπόκριση. 

1. Οικειοθελής Συμμόρφωση της Εταιρείας προς τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης 

Η παρούσα δήλωση συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 43α παρ. 3 περ. δ του Κ.Ν. 2190/1920 και βάσει των 
διατάξεων του Ν. 3873/2010. Η Εταιρεία αναφέρει ότι συμμορφώνεται πλήρως και οικειοθελώς µε τις επιταγές και 
τις ρυθμίσεις των νομοθετικών κειμένων τα οποία αποτελούν το ελάχιστο περιεχόμενο οιουδήποτε Κώδικα 
Εταιρικής Διακυβέρνησης και συνιστούν έναν άτυπο τέτοιο Κώδικα. Επιπρόσθετα, η Εταιρεία έχει ήδη θεσπίσει 
και υιοθετήσει επιπλέον πρότυπα και κανόνες βέλτιστων πρακτικών διακυβέρνησης στις οποίες υπάγεται και 
ακολουθεί πιστά. 
Το σχετικό κείμενο του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της ΟΠΑΠ Α.Ε., έχει οριστικοποιηθεί και αναρτηθεί στην 
ιστοσελίδα της Εταιρείας και πιο συγκεκριμένα στο http://www.opap.gr/el/web/corporate.opap.gr/162. 

2. Αποκλίσεις από τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και αιτιολογήσεις 

Η Εταιρεία δηλώνει ότι εφαρμόζει πιστά και απαρέγκλιτα τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Κ.Ν. 2190/1920, 
Ν. 3016/2002 και Ν. 3693/2008) οι οποίες διαμορφώνουν τις ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να πληροί 
οιοσδήποτε Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης, εφαρμοζόμενος από Εταιρεία, οι μετοχές της οποίας 
διαπραγματεύονται σε οργανωμένη αγορά. 
Οι εν λόγω ελάχιστες απαιτήσεις ενσωματώνονται στον  εταιρικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας. 
Επιπλέον ο εν λόγω Κώδικας περιέχει και µια σειρά από πρόσθετες ειδικές πρακτικές και αρχές, οι οποίες 
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αναφέρονται επιγραμματικά στην παρακάτω παράγραφο. 

3. Πρακτικές Εταιρικής Διακυβέρνησης Επιπλέον των Προβλέψεων του Νόμου ή του Κώδικα 

Η Εταιρεία μέσα στα πλαίσια εφαρμογής ενός δομημένου και επαρκούς συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης, 
έχει εφαρμόσει συγκεκριμένες πρακτικές καλής Εταιρικής Διακυβέρνησης κάποιες από τις οποίες είναι επιπλέον 
των προβλεπόμενων από τους σχετικούς νόμους (Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, 3016/2002 και 3693/2008). 
Συγκεκριμένα, η Εταιρεία αναφέρει στον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης τις παρακάτω ειδικές πρακτικές και 
αρχές: 

• Υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας της ΟΠΑΠ Α.Ε., 

• Υποχρεώσεις διευθυντικών στελεχών, 

• Τμήμα διαχειριστικών συστημάτων, συνεχούς εταιρικής βελτίωσης και συμμόρφωσης με το εταιρικό 
κανονιστικό πλαίσιο, 

• Στρατηγική ανάπτυξης & επιχειρησιακής έρευνας Ομίλου, 

• Διεύθυνση σχέσεων με μετόχους, 

• Κώδικας δεοντολογίας & επιχειρηματικής συμπεριφοράς -  κανόνες συμπεριφοράς προσωπικού, 

• Συμμετοχή σε ευρωπαϊκές & διεθνείς ενώσεις, 

• Αρχές λειτουργίας της Εταιρείας 

• Έλεγχος διακίνησης πληροφοριών – κυρώσεις. 

4. Κύρια Χαρακτηριστικά των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου και Διαχείρισης Κινδύνων σε Σχέση με τη 
Διαδικασία Σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων και Χρηματοοικονομικών Αναφορών  

i) Κύρια στοιχεία των συστημάτων διαχείρισης κινδύνων και του εσωτερικού ελέγχου 

Η Εταιρεία διατηρεί ένα αποτελεσματικό σύστημα εσωτερικού ελέγχου με σκοπό την περιφρούρηση των 
περιουσιακών στοιχείων της, καθώς και τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των σημαντικότερων κινδύνων. 
Παρακολουθεί την εφαρμογή της εταιρικής στρατηγικής και την επανεξετάζει τακτικά. Ανασκοπεί τακτικά τους 
κύριους κινδύνους που αντιμετωπίζει η επιχείρηση και την αποτελεσματικότητα του συστήματος εσωτερικού 
ελέγχου, όσον αφορά στη διαχείριση των εν λόγω κινδύνων. Η ανασκόπηση καλύπτει όλους τους ουσιώδεις 
ελέγχους, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών και λειτουργικών ελέγχων, του ελέγχου συμμόρφωσης, 
καθώς και τους ελέγχους των συστημάτων διαχείρισης κινδύνων. Το σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου έχει επίσης 
σκοπό: 

α) τη διασφάλιση τήρησης της ισχύουσας νομοθεσίας και των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτήν για την 
Εταιρεία, 

β) την εποπτεία της δραστηριότητας των διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας, 

 γ) τον έλεγχο των συναλλαγών που διενεργούνται από στελέχη και συνεργάτες της Εταιρείας επί της μετοχής της 
Εταιρείας, 

δ) τον έλεγχο της διακίνησης των πληροφοριών της Εταιρείας, 
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ε) την διασφάλιση της άρτιας και αποτελεσματικής οργάνωσης και λειτουργίας της Εταιρείας, σύμφωνα με τον 
Εσωτερικό Κανονισμό, τις αποφάσεις της Διοίκησης και τις εκάστοτε ανάγκες της Εταιρείας. 

Το σύστημα αυτό εσωτερικού ελέγχου δομείται από: 

Α. την Επιτροπή Ελέγχου, 

Β. τη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου, 

Γ. τη Διεύθυνση Ασφάλειας και Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων που αποτελείται από το Τμήμα Ασφάλειας και το 
Τμήμα Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων, και 

Δ. το Τμήμα Διαχειριστικών Συστημάτων, Συνεχούς Εταιρικής Βελτίωσης και Συμμόρφωσης με το Εταιρικό 
Κανονιστικό Πλαίσιο. 

Α) Επιτροπή Ελέγχου 

Η Επιτροπή Ελέγχου συστάθηκε αρχικά δυνάμει της απόφασης της 5ης / 30.12.2009 (θέμα 3ο) Έκτακτης Γενικής 
Συνέλευσης της ΟΠΑΠ Α.Ε., η σύνθεση της οποίας κατόπιν τροποποιήσεων έχει ως ακολούθως: 

• Γεώργιος Ράλλης (ως Πρόεδρος – ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ ), 

• Δημοσθένης Αρχοντίδης (ως Μέλος - μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ), 

• Ευθυμία Χαλάτση (ως Μέλος - ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ). 

Κατά το έτος 2011 πραγματοποιήθηκαν τρεις (3) συνεδριάσεις στις 14.4.2011, 29.9.2011 και 22.12.2011. 

Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από τρία τουλάχιστον μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (δύο τουλάχιστον μη 
εκτελεστικά μέλη και ένα ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος) και σε αυτή προΐσταται ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. 
Η Επιτροπή Ελέγχου ορίζεται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας και λειτουργεί σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 3693/2008. 

Οι κύριες αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 37 του παραπάνω Νόμου αφορούν 
στην παρακολούθηση της διαδικασίας της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, της αποτελεσματικής λειτουργίας 
του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και του συστήματος διαχείρισης κινδύνων, καθώς και της ορθής λειτουργίας 
της μονάδας των εσωτερικών ελεγκτών της ελεγχόμενης οντότητας. Επίσης, αφορούν στην παρακολούθηση της 
πορείας του υποχρεωτικού ελέγχου των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων καθώς και στην 
επισκόπηση και παρακολούθηση θεμάτων συναφών με την ύπαρξη και διατήρηση της αντικειμενικότητας και 
ανεξαρτησίας του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου, ιδιαιτέρως όσον αφορά την παροχή στην λεγόμενη 
οντότητα άλλων υπηρεσιών από τον νόμιμο ελεγκτή ή το ελεγκτικό γραφείο. 

Β) Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου 

Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου αναφέρεται στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και εποπτεύεται από την Επιτροπή Ελέγχου. 

Οργάνωση Εσωτερικού Ελέγχου 
Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου συγκροτήθηκε σε εφαρμογή της απόφασης 5/204/2000 του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Νόμου 3016/2002 για την Εταιρική Διακυβέρνηση από όπου 
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προκύπτει η υποχρέωση των Εταιρειών που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο να διαθέτουν ειδική υπηρεσία 
Εσωτερικού Ελέγχου, που αποσκοπεί στη συνεχή παρακολούθηση της λειτουργίας της Εταιρείας ως προς την 
τήρηση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου και έχει την ευθύνη να ενημερώνει εγγράφως σε τακτά διαστήματα το 
Διοικητικό Συμβούλιο. 

Η Διευθύντρια και το προσωπικό της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου καθώς και τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου 
κατά την άσκηση των καθηκόντων τους είναι ανεξάρτητοι, δεν υπάγονται ιεραρχικά σε καμία άλλη υπηρεσιακή 
μονάδα της Εταιρείας. Ο Διευθυντής και το προσωπικό της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου εποπτεύονται από την 
Επιτροπή Ελέγχου. 

Δεν μπορούν να ορισθούν στη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθυντικά 
στελέχη τα οποία έχουν και άλλες εκτός του Εσωτερικού Ελέγχου αρμοδιότητες ή συγγενείς των παραπάνω μέχρι 
και του δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, ο Διευθυντής και το 
προσωπικό της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου και τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου δικαιούνται να λάβουν γνώση 
οποιωνδήποτε εγγράφων είναι απολύτως αναγκαία για την διενέργεια του ελέγχου. 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να συνεργάζονται και να παρέχουν πληροφορίες στη Διεύθυνση 
Εσωτερικού Ελέγχου και στην Επιτροπή Ελέγχου και γενικά να διευκολύνουν με κάθε τρόπο το έργο τους. Η 
Διοίκηση της Εταιρείας οφείλει να τους παρέχει όλα τα απαραίτητα μέσα για την διευκόλυνση του έργου τους. 

Αντικείμενο Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου 

Διασφαλίζει ότι όλες οι δραστηριότητες συνάδουν με τους στόχους, τις πολιτικές και τις διαδικασίες της Εταιρείας, 
σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και της αρχές εταιρικής διακυβέρνησης. 

Ειδικότερα: 
1. Ελέγχει την εφαρμογή και την τήρηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας, του καταστατικού της 

Εταιρείας και των θυγατρικών της, καθώς και του εν γένει θεσμικού πλαισίου που αφορά στην Εταιρεία και 
ιδιαίτερα στις ανώνυμες και εισηγμένες Εταιρείες. 

2. Επιλέγει ελεγκτική διαδικασία που μπορεί να γίνεται κατά τμήμα, κατά δραστηριότητα, κατά συναλλαγή, σε 
βραχυχρόνια βάση, σε μεσοπρόθεσμη βάση και υποβάλλει τα ευρήματα εγγράφως προς τη Διοίκηση. 

3. Διενεργεί εσωτερικό έλεγχο έτσι ώστε να προάγεται αποτελεσματικός έλεγχος (control) σε λογικό κόστος. 

4. Ελέγχει την ακρίβεια και εγκυρότητα των πληροφοριών οικονομικής φύσεως. 

5. Ελέγχει τα περιουσιακά στοιχεία και ειδικότερα την διενέργεια συμφωνιών βιβλίων και συμμετέχει στην 
οργάνωση και στη διενέργεια φυσικών επαληθεύσεων των υπολοίπων βιβλίων. 

6. Ελέγχει τη τήρηση του απορρήτου των πληροφοριών, που περιέρχονται στην αντίληψη του προσωπικού 
της Εταιρείας κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του. 

7. Ελέγχει την υλοποίηση των αποφάσεων του Δ.Σ. της ΟΠΑΠ Α.Ε. ανά τρίμηνο. 

8. Ενημερώνει εγγράφως μια φορά τουλάχιστον το τρίμηνο το Διοικητικό Συμβούλιο για τους διενεργούμενους 
από τη Διεύθυνση ελέγχους. 
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9. Εισηγείται τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου. 

10. Αναφέρει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας περιπτώσεις σύγκρουσης των ιδιωτικών συμφερόντων 
των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας με τα συμφέροντα της 
Εταιρείας, τις οποίες διαπιστώνει κατά την άσκηση των καθηκόντων της. 

11. Κοινοποιεί σε περιοδική βάση, αλλά και έκτακτα όταν αυτό επιβάλλεται από τις περιστάσεις, τα 
αποτελέσματα του Εσωτερικού Ελέγχου και των διαπιστωθεισών αδυναμιών στον τρόπο λειτουργίας του 
συστήματος. 

12. Ενημερώνει εγγράφως το Διοικητικό Συμβούλιο για κάθε γεγονός που θα πληροφορηθεί, εφόσον αυτό 
σχετίζεται με την εφαρμογή των αρχών και κανόνων της Εταιρείας. 

13. Ενημερώνει το Διευθύνοντα Σύμβουλο και το Διοικητικό Συμβούλιο σε περίπτωση που διαπιστώνεται 
παράνομη συμπεριφορά ή ύποπτη συναλλαγή οποιουδήποτε υπόχρεου προσώπου. 

14. Τηρεί αρχείο στο οποίο καταχωρούνται οι εκθέσεις Εσωτερικού Ελέγχου και οποιοδήποτε στοιχείο 
συλλέγεται κατά τη διενέργεια του ελέγχου. 

15. Παρέχει, μετά από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, οποιαδήποτε πληροφορία ζητηθεί εγγράφως από 
Εποπτικές Αρχές, συνεργάζεται με αυτές και διευκολύνει με κάθε δυνατό τρόπο τις ενέργειες 
παρακολούθησης και ελέγχου που ασκούνται από τις Εποπτικές Αρχές. 

16. Παρέχει ενημέρωση στους μετόχους κατά τις γενικές συνελεύσεις. 

17. Ενημερώνει το προσωπικό σχετικά με το τρέχον θεσμικό πλαίσιο που αφορά στη δραστηριότητά του. 

18. Παρέχει στους Διευθυντές της Εταιρείας αναλύσεις, αξιολογήσεις, συστάσεις, συμβουλές και πληροφορίες 
που αφορούν τις δραστηριότητες που ελέγχει. 

19. Τηρεί συγκεκριμένη διαδικασία κατά τη διενέργεια του τακτικού ελεγκτικού έργου που συνίσταται: 

α) Στη σύνταξη προγράμματος ελέγχου, το οποίο περιέχει το αντικείμενο του ελέγχου και τους 
εκτιμούμενους χρόνους εργασίας. 

β) Στη διενέργεια επιτόπιων ελέγχων, με τη χρήση των κατάλληλων μηχανογραφικών εφαρμογών. 

γ) Στην τεκμηρίωση με πληρότητα και ευκρίνεια κάθε ευρήματος και στην εκτίμηση ενδεχόμενων 
προτάσεων αντιμετώπισης. 

δ) Στη σύνταξη της έκθεσης ελέγχου, όπου αναφέρεται το ελεγκτικό έργο που επιτελέστηκε, τα ευρήματα, οι 
προτάσεις του ελεγκτή και τυχόν σχόλια των ελεγχομένων. 

ε) Στην παρακολούθηση του βαθμού συμμόρφωσης στα ευρήματα προηγούμενων ελέγχων. 

20. Τηρεί συγκεκριμένη διαδικασία κατά τη διενέργεια του έκτακτου ελεγκτικού έργου επί συγκεκριμένων 
θεμάτων που συνίσταται: 

α) Στη τεκμηρίωση με ευκρίνεια και πληρότητα της εντολής της Διοίκησης για τη διενέργεια του έκτακτου 
ελεγκτικού έργου. 
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β) Στην αξιολόγηση των κινδύνων και στην εκτίμηση των πιθανών συνεπειών  για την Εταιρεία, καθώς και 
στη διερεύνηση των σημείων ελέγχου (controls) τα οποία ενδεχομένως πρέπει να μπουν σε άμεση 
εφαρμογή. 

γ) Στην επιλογή των κατάλληλων ελεγκτικών μεθόδων, ενδεχομένως και ειδικών μεθόδων σχετικά με τον 
έλεγχο απάτης. 

δ) Στη διενέργεια της επιτόπιας εργασίας, με τη χρήση των κατάλληλων φύλλων εργασίας και των 
απαραίτητων μηχανογραφικών εφαρμογών. 

ε) Στη τεκμηρίωση με πληρότητα και ευκρίνεια κάθε ευρήματος και στην εκτίμηση ενδεχόμενων 
προτάσεων  αντιμετώπισης. 

στ)  Στην ενημέρωση της διοίκησης άμεσα (ενδεχομένως κατ’ αρχήν προφορικά). 

Γ) Διεύθυνση Ασφάλειας και Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων 

Η Διεύθυνση Ασφάλειας και Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων αναφέρεται διοικητικά και λειτουργικά στη Γενική 
Διεύθυνση Εταιρικών Υπηρεσιών. 

Αντικείμενο Διεύθυνσης Ασφάλειας και Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων 

Έχει την ευθύνη καθορισμού και ανάπτυξης πολιτικών διαχείρισης ασφάλειας και εταιρικών κινδύνων για την 
Εταιρεία, καθώς και του ελέγχου της εφαρμογής αυτών. 

Ειδικότερα: 
1. Εισηγείται την πολιτική ασφάλειας καθώς και την πολιτική διαχείρισης κινδύνων, πλην της πολιτικής 

ασφάλειας στα συστήματα πληροφορικής και επικοινωνιών, και παρακολουθεί την εφαρμογή τους. 

2. Ενημερώνει τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και την ανώτατη Διοίκηση της Εταιρείας σχετικά με την απόδοση των 
παραπάνω πολιτικών. 

3. Λαμβάνει γνώση για τις διεθνείς εξελίξεις σχετικά με τα παραπάνω συστήματα, ενημερώνει τα στελέχη της 
Διεύθυνσης και της Εταιρείας στους παραπάνω τομείς και εισηγείται βελτιώσεις στις πολιτικές έτσι ώστε να 
εξασφαλίζεται η άριστη εφαρμογή τους. 

4. Εξειδικεύει τις απαιτήσεις ασφάλειας για κάθε οργανωτική μονάδα σε συνεργασία με τις αντίστοιχες μονάδες. 

Δομή Διεύθυνσης Ασφάλειας και Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων 

Η Διεύθυνση Ασφάλειας και Διαχείρισης Κινδύνων έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες με την ακόλουθη κατανομή σε 
δύο τμήματα: 

Γ1. Τμήμα Διαχείρισης Ασφάλειας, 

Γ2. Τμήμα Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων. 

Γ1. Τμήμα Διαχείρισης Ασφάλειας 

Αντικείμενο Τμήματος Διαχείρισης Ασφάλειας 
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Το Τμήμα Διαχείρισης Ασφάλειας  έχει την ευθύνη της διαχείρισης της ασφάλειας της Εταιρείας. 

Ειδικότερα: 
Το Τμήμα Διαχείρισης Ασφάλειας  είναι αρμόδιο κυρίως για: 

1. Τη διαμόρφωση διαχειριστικού συστήματος ασφάλειας σύμφωνα με τα κλαδικά πρότυπα (και τη 
παρακολούθηση της εφαρμογής του). Περιλαμβάνονται στρατηγική, επίπεδα διασφάλισης σε σχέση με τη 
σπουδαιότητα σχέδια δράσης, κλπ. 

2. Την παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων και τη διερεύνηση τυχόν επιπτώσεων στην υφιστάμενη πολιτική 
ασφάλειας. 

3. Την επόπτευση και την πιθανή αναθεώρηση των διεργασιών που σχετίζονται με την ασφάλεια των φυσικών 
υποδομών, καθώς και την επιθεώρηση του εξοπλισμού των κληρώσεων. 

4. Την ανάπτυξη και συντήρηση του κώδικα συμπεριφοράς του προσωπικού επί θεμάτων ασφαλείας, καθώς και 
την υποστήριξη τακτικής ενημέρωσης του προσωπικού σε θέματα ασφαλείας. 

5. Το συντονισμό των ενεργειών για την επίλυση των περιστατικών παραβίασης της ασφάλειας σε συνεργασία με 
τις εμπλεκόμενες οργανωτικές μονάδες καθώς και με εξωτερικούς φορείς ασφαλείας, καθώς και την καταγραφή 
των παραπάνω περιστατικών σε ειδικό αρχείο. 

6. Την υποβολή πρότασης βελτιωτικών παρεμβάσεων και προληπτικών μέτρων. 

7. Τη μέριμνα για διατήρηση πιστοποιήσεων ασφάλειας που έχουν αποκτηθεί. 

8. Την εισήγηση μεθόδων και μέσων για τη διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας και αντιμετώπιση 
περιπτώσεων εκτάκτων αναγκών. 

9. Την άμεση και συνεχή συνεργασία με τις οργανωτικές μονάδες που ευθύνονται για την ασφάλεια των χώρων - 
εγκαταστάσεων. 

Γ2. Τμήμα Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων 

Αντικείμενο Τμήματος 

Το Τμήμα Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων έχει την ευθύνη της συνολικής διαχείρισης των εταιρικών κινδύνων, 
καθώς και τη διαχείριση των λειτουργικών κινδύνων που μπορεί να έχουν επιπτώσεις στην Εταιρεία. 

Ειδικότερα: 
Το Τμήμα Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων: 

1. Έχει την ευθύνη για την ανάπτυξη και την παρακολούθηση διαχειριστικού συστήματος (management system) 
διαχείρισης εταιρικών κινδύνων, με την υποστήριξη των Γενικών Διευθυντών της Εταιρείας. 

2. Έχει την ευθύνη για την ανάπτυξη και τον καθορισμό των μεθοδολογιών διαχείρισης λειτουργικών κινδύνων, 
σχετικά με την αναγνώριση, την αξιολόγηση και την μέτρηση αυτών για τον περιορισμό των επιπτώσεων σε 
ζωές, υλική και άυλη περιουσία και μείωση των πιθανοτήτων διάπραξης αξιόποινων πράξεων. 
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3. Εξασφαλίζει την πλήρη εκτίμηση και διαχείριση των κινδύνων σε όλα τα υπάρχοντα και νέα προϊόντα 
παιχνιδιών και στοιχημάτων (π.χ. όρια ακυρώσεων, συνολικό οικονομικό κίνδυνο αποδόσεων, επιπτώσεις 
κακόβουλων πράξεων παικτών και πρακτόρων). 

4. Παρακολουθεί τα όρια  των κινδύνων σε σχέση με την εκάστοτε πολιτική. 

5. Εξασφαλίζει τη συνεργασία και υποστήριξη των θεσμικών επιτροπών που εποπτεύουν τη λειτουργία των 
παιχνιδιών. 

6. Ενημερώνει τον Διευθυντή Ασφάλειας και Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων για κινδύνους, ενδεχόμενες απειλές 
και την υποβολή εισηγήσεων για πιθανές διορθωτικές ενέργειες. 

7. Εξασφαλίζει συνεχή επαφή και ενημέρωση σχετικά με εθνικούς και διεθνείς νόμους και κανονισμούς 
διαχείρισης κινδύνων. 

88..  Συντάσσει αναφορές ανάλυσης κινδύνων και εισηγείται ενέργειες μετριασμού αυτών και αναθεώρησης  των 
σχετικών σχεδίων διαχείρισης.  

Δ) Τμήμα διαχειριστικών συστημάτων, συνεχούς εταιρικής βελτίωσης και συμμόρφωσης με το εταιρικό 
κανονιστικό πλαίσιο 

Αντικείμενο Τμήματος 

Έχει την ευθύνη για τον σχεδιασμό, έλεγχο και διασφάλιση της εφαρμογής του ολοκληρωμένου συστήματος 
διαχείρισης που εφαρμόζει η ΟΠΑΠ Α.Ε. και είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Διεθνών Προτύπων και 
περιλαμβάνει τα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας (ISO 9001:2000), Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO 
14001:2004) και Κοινωνικής Μέριμνας (SA 8000:2001) καθώς και οποιουδήποτε άλλου διεθνούς προτύπου 
εφαρμόζει η ΟΠΑΠ Α.Ε. και παρακολουθεί τη συμμόρφωση της Εταιρείας με το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την 
λειτουργία της. 

Ειδικότερα: 
1. Σχεδιάζει και ελέγχει την εφαρμογή του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης και του εκάστοτε 

εφαρμοζόμενου στην Εταιρεία προτύπου, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα πιστοποίησης. 

2. Καταγράφει και τηρεί αρχεία σχετικά με τη ροή των εργασιών και πληροφοριών που αφορούν στις διαδικασίες 
των οργανωτικών μονάδων της Εταιρείας. 

3. Διενεργεί τον έλεγχο των εγγράφων καθώς επίσης τη σύνταξη και διανομή των εγγράφων στο πλαίσιο 
εφαρμογής των Διαχειριστικών Συστημάτων στα αρμόδια στελέχη της Εταιρείας και διασφαλίζει ότι όλοι οι 
παραλήπτες κατέχουν την τελευταία έκδοση που έχει εκδοθεί και εγκριθεί από την Ανώτατη Διοίκηση της 
ΟΠΑΠ Α.Ε. 

4. Μεριμνά για την τήρηση και τη διανομή των Εγχειριδίων Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Κοινωνικής Μέριμνας, 
των τεκμηριωμένων διαδικασιών, οδηγιών εργασίας και εντύπων εργασίας. 
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5. Έχει την ευθύνη συντονισμού και διεξαγωγής των εσωτερικών επιθεωρήσεων καθώς επίσης και του 
συντονισμού των εξωτερικών επιθεωρήσεων με σκοπό τον έλεγχο της εφαρμογής των Διαχειριστικών 
Συστημάτων. 

6. Παρακολουθεί και αναλύει τις μετρήσεις απόδοσης των διεργασιών, εντοπίζει τυχόν δυσλειτουργίες και 
προτείνει στις αρμόδιες λειτουργικές μονάδες βελτιώσεις στις διεργασίες ή την οργάνωση ευρύτερα. 

7. Εποπτεύει την τεκμηρίωση ειδικών θεμάτων που άπτονται της πρακτικής εφαρμογής των διαχειριστικών 
συστημάτων και παρακολουθεί την υλοποίηση των ενεργειών βελτίωσης. 

8. Ενημερώνει και εκπαιδεύει το προσωπικό της ΟΠΑΠ Α.Ε. σε θέματα διαχειριστικών συστημάτων. 

9. Εισηγείται για τυχόν αναθεωρήσεις των διαχειριστικών συστημάτων στη Διοίκηση της Εταιρείας και 
προετοιμάζει σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Διαχειριστικών Συστημάτων τα θέματα της Ανασκόπησης του 
ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης. 

10. Μεριμνά για την εφαρμογή και στις θυγατρικές της ΟΠΑΠ Α.Ε. των διαχειριστικών συστημάτων και του 
εκάστοτε εφαρμοζόμενου στην Εταιρεία προτύπου. 

11. Συνεργάζεται με το Γενικό Διευθυντή Εταιρικών Υπηρεσιών και τη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου της 
Εταιρείας, προκειμένου να παρακολουθεί τις αλλαγές στο κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την Εταιρεία και 
αφορά στον κανονισμό λειτουργίας και εργασίας, στο καταστατικό της Εταιρείας, στους ειδικούς κανονισμούς 
παιχνιδιών ή διαδικασιών, στις κοινοτικές οδηγίες που έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία σχετικές 
με τη λειτουργία της Εταιρείας ή τα παιχνίδια, γενικότερη νομοθεσία που αφορά στην Εταιρεία και ειδικά τη 
νομοθεσία της κεφαλαιαγοράς και μεριμνά για την ενημέρωση και την ορθή εφαρμογή τους. 

Έλεγχος συναλλαγών από τη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου 

Από τη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου διενεργείται βάσει των στοιχείων που γνωστοποιούνται στη Διοίκηση 
έλεγχος των συναλλαγών των υπόχρεων προσώπων σύμφωνα με τις επιταγές της χρηματιστηριακής νομοθεσίας. Η 
Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου δύναται να ζητά από τα υπόχρεα πρόσωπα να θέτουν υπόψη της ειδικότερα 
στοιχεία τα οποία κρίνει αναγκαία για την πληρότητα και αποτελεσματικότητα του ελέγχου. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν εισήγησης του Διευθύνοντος Συμβούλου δύναται να αναθέτει σε συγκεκριμένο 
στέλεχος της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου, τη διενέργεια ελέγχου των συναλλαγών όλων ή συγκεκριμένων 
υπόχρεων προσώπων. 

Εσωτερικοί και Εξωτερικοί Ελεγκτές 

Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές αποτελούν μέρος της Εταιρείας και παρέχουν συνεχή παρακολούθηση και αξιολόγηση 
όλων των δραστηριοτήτων, απεναντίας οι Εξωτερικοί Ελεγκτές είναι ανεξάρτητοι από τον Οργανισμό και παρέχουν 
ετήσια γνωμοδότηση σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις. Το έργο των εσωτερικών και των εξωτερικών ελεγκτών 
θα πρέπει να συντονίζεται για τη βέλτιστη αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα. 

ii) Ετήσια επανεξέταση εταιρικής στρατηγικής, κύριων επιχειρηματικών κινδύνων και συστημάτων 
εσωτερικού ελέγχου 
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Η Εταιρεία έχει συστήσει Διεύθυνση Στρατηγικής Ομίλου με αντικείμενο την εκπόνηση, εισήγηση και 
παρακολούθηση υλοποίησης της στρατηγικής της Εταιρείας  και των εταιρειών του Ομίλου της. 

Ειδικότερα: 

Η Διεύθυνση Στρατηγικής Ομίλου: 

1. Ενημερώνεται συνεχώς για το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον της Εταιρείας το οποίο αναλύει και 
αξιολογεί. 

2. Παρέχει υποστήριξη στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κατά τη διαδικασία καθορισμού του εταιρικού οράματος, της 
εταιρικής αποστολής καθώς και των στρατηγικών στόχων. 

3. Έχει την ευθύνη για τη διενέργεια μελετών συγκριτικής αξιολόγησης (benchmarking) με εταιρείες – πρότυπα 
γενικά και ειδικά με εταιρείες που σχετίζονται με το αντικείμενο του Ομίλου. 

4. Έχει την ευθύνη για την εκπόνηση και εισήγηση της στρατηγικής της Εταιρείας και των Εταιρειών του Ομίλου 
της. 

5. Συνεργάζεται με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο όσον αφορά την χάραξη κατευθυντήριων γραμμών. 

6. Έχει την ευθύνη για την εκπόνηση, εισήγηση και την παρακολούθηση του επιχειρησιακού σχεδίου της 
Εταιρείας και των Εταιρειών του Ομίλου της. 

7. Παρακολουθεί και συντονίζει, σε συνεργασία με τις οργανικές μονάδες της Εταιρείας και των Εταιρειών του 
Ομίλου, τις επιμέρους δράσεις για την υλοποίηση της στρατηγικής και του επιχειρησιακού σχεδίου της 
Εταιρείας και των Εταιρειών του Ομίλου. 

8. Ενημερώνει τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τους αντίστοιχους Γενικούς Διευθυντές όσον αφορά στη πορεία 
υλοποίησης της στρατηγικής και του επιχειρησιακού σχεδίου σε επίπεδο Ομίλου. 

9. Ενημερώνει τις Διοικήσεις των Εταιρειών του Ομίλου για τις κατευθυντήριες γραμμές και τον επιχειρησιακό 
σχεδιασμό της Εταιρείας. 

10. Συνεργάζεται με τις Διοικήσεις των Εταιρειών του Ομίλου προκειμένου να επιτευχθεί η υλοποίηση της 
στρατηγικής του Ομίλου κατά το μέτρο που τις αφορά. 

11. Συνεργάζεται με τις αρμόδιες οργανικές μονάδες για την επικοινωνία της στρατηγικής της Εταιρείας και των 
Εταιρειών του Ομίλου. 

iii) Μη ελεγκτικές διαδικασίες νόμιμων ελεγκτών Εταιρείας 

Οι νόμιμοι ελεγκτές δεν έχουν προσφέρει μη ελεγκτικές υπηρεσίες στην Εταιρεία, οι οποίες αφορούν συμμετοχή τους 
με οποιοδήποτε τρόπο, άμεσο ή έμμεσο στην λήψη αποφάσεων που αναφέρονται στη δραστηριότητα της 
ελεγχόμενης οντότητας. Δεν υφίστανται συνθήκες αυτοελέγχου ή ιδίου συμφέροντος, ιδιότητας συνηγόρου, 
οικειότητας, εκφοβισμού και διατάραξης της εμπιστοσύνης κατά την εκτέλεση της εργασίας τους. Επομένως 
λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στον Νόμο 3693/2008, δεν έχουν συντρέξει περιπτώσεις που μπορεί να έχουν 
επίδραση στην αντικειμενικότητα και την αποτελεσματικότητα του υποχρεωτικού ελέγχου. 
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5. Η Γενική Συνέλευση και τα Δικαιώματα των Μετόχων 

Ο Νόμος περί ανωνύμων εταιρειών προβλέπει σημαντικά δικαιώματα για τους μετόχους μειοψηφίας. Σύμφωνα με 
τον Νόμο 2190/1920, οι μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν 
να ζητήσουν έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων και να προσθέσουν θέματα στην ημερήσια διάταξη. Για τη 
λήψη ορισμένων σημαντικών αποφάσεων, όπως τροποποίηση ορισμένων άρθρων του καταστατικού ή 
συγχώνευση, απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. 

Επιπλέον, η απαίτηση δέσμευσης των μετοχών για τις πέντε (5) ημέρες που προηγούνται της Γενικής Συνέλευσης 
των μετόχων, κάτι που αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για τη συμμετοχή των διεθνών θεσμικών επενδυτών (μιας 
σημαντικής μειοψηφίας σε πολλές μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις), καταργήθηκε με την ενσωμάτωση στο ελληνικό 
δίκαιο της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2007/36/EC19 για τα δικαιώματα των μετόχων με τον Νόμο 3884/2010. 

Με τις τροποποιήσεις που έχουν επέλθει στον Νόμο 2190/1920 δυνάμει του νέου Νόμου 3884/2010 ως προς τις 
εισηγμένες εταιρείες, εξασφαλίζεται πριν από τη Γενική Συνέλευση πληροφόρηση και ενημέρωση των μετόχων ως 
προς τα δικαιώματά τους, καθώς και ως προς τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η ΟΠΑΠ ΑΕ κοινοποιεί όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με τη Γενική Συνέλευση των 
μετόχων κατά τρόπο που να εξασφαλίζει σε όλους τους μετόχους εύκολη και ισότιμη πρόσβαση. Όλες οι 
δημοσιοποιήσεις και τα συναφή έγγραφα κοινοποιούνται στον ιστότοπο της Εταιρείας στην ελληνική και την 
αγγλική γλώσσα, κατά την ημερομηνία της γνωστοποίησής τους. 

Ήδη με τον Νόμο 3884/2010, η ΟΠΑΠ Α.Ε. ως εισηγμένη εταιρεία, υποχρεούται να δημοσιοποιεί και να αναρτά 
στην ιστοσελίδα της συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με την προετοιμασία της Γενικής Συνέλευσης, αλλά και 
πληροφορίες σχετικά με τα πεπραγμένα της Γενικής Συνέλευσης. 

Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης 

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για 
κάθε υπόθεση που αφορά στην Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης δεσμεύουν και τους 
μετόχους που απουσιάζουν ή διαφώνησαν. 

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα εξής θέματα: 

(α) Για κάθε τροποποίηση του καταστατικού. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των παρ. 2 και 9 του άρθρου 8 του 
παρόντος καταστατικού (άρθρο 13 παρ. 1 και 14 αντίστοιχα του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) και αυξήσεων 
κεφαλαίου που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων, ως τροποποίηση θεωρείται και η αύξηση ή μείωση του 
εταιρικού κεφαλαίου. 

(β) Για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, με την επιφύλαξη του άρθρου 14 του 
παρόντος καταστατικού. 

(γ) Για την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, που 
περιλαμβάνουν τον ισολογισμό, το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως» και το προσάρτημα και την μετά ταύτα 
απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. 
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(δ) Για την διάθεση των ετησίων κερδών και την έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατ’ 
εξαίρεση δικαιούται το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφασή του, να διανέμει κέρδη ή προαιρετικά αποθεματικά μέσα 
στην τρέχουσα εταιρική χρήση, εφ’ όσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. 

(ε) Για την συγχώνευση, την διάσπαση, την μετατροπή, την αναβίωση, την παράταση της διάρκειας και την λύση της 
Εταιρείας. 

(στ) Για τον διορισμό εκκαθαριστών. 

(ζ) Για κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από τον νόμο ή από το παρόν καταστατικό. 

3. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 34 παρ. 2 του Κ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. 

Γενική αρχή 

Το Δ.Σ. διασφαλίζει ότι η προετοιμασία και η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων διευκολύνουν την 
αποτελεσματική άσκηση των δικαιωμάτων των μετόχων, οι οποίοι θα πρέπει να είναι πλήρως ενημερωμένοι για όλα 
τα θέματα που σχετίζονται με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση, συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων 
ημερήσιας διάταξης, και των δικαιωμάτων τους κατά τη Γενική Συνέλευση. 

Το Δ.Σ. διευκολύνει, εντός του πλαισίου των σχετικών καταστατικών προβλέψεων, τη συμμετοχή των μετόχων στη 
Γενική Συνέλευση, και ειδικότερα των μετόχων μειοψηφίας, των αλλοδαπών μετόχων και όσων διαμένουν σε 
απομονωμένες περιοχές, ώστε να επιτυγχάνεται ο ουσιαστικός και ανοιχτός διάλογός τους με την Εταιρεία. 

6. Σύνθεση & Λειτουργία Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του 

i) Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου 

Κατά τη διάρκεια του έτους 2011 πραγματοποιήθηκαν 35 συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατά κανόνα, 
πραγματοποιείται τουλάχιστον μια συνεδρίαση κάθε μήνα. 

Οι παρουσίες κάθε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη 
χρήση έτους 2011 εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα: 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΠΟΥ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑ
Ν ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΤΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ 

ΠΟΥ 
ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΠΟΥ 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΘΗΚΕ 

Χάρης Σταματόπουλος 9 8 1 
Ιωάννης Σπανουδάκης 35 35 0 
Δημοσθένης Αρχοντίδης 35 33 2 
Περικλής Βενιέρης 2 1 1 
Παναγιώτης Βρυώνης 35 28 5 
Γεώργιος Γανωτής 27 27 0 
Αθανάσιος Ζυγούλης 20 20 0 
Γεώργιος Κυριακός 35 30 1 
Μαρίνα Μασσαρά 15 13 0 
Παναγιώτα Παπαδοπούλου 1 0 0 
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Γεώργιος Ράλλης 35 15 17 
Νικόλαος Σοφοκλέους 35 17 18 
Αλέξιος Σωτηρόπουλος 35 18 10 
Γρηγόριος Φελώνης 8 7 1 
Ευθυμία Χαλάτση 28 25 3 
Χρυσή Χατζή 15 0 10 

Ρόλοι και αρμοδιότητες του Δ.Σ. 

Όργανα Διοίκησης της Εταιρείας είναι: 

(α) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, και 

(β) Το Διοικητικό Συμβούλιο 

Ο Κανονισμός περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο συγκαλείται σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της 
Εταιρείας, επικυρώνονται τα πρακτικά και εκδίδονται – κωδικοποιούνται οι ληφθείσες αποφάσεις και αξιολογεί το 
έργο του. Είναι επικουρικός, συμπληρωματικός και διευκρινιστικός του Καταστατικού της Εταιρείας και των 
διατάξεων των Ν. 3429/05 και 2190/1920 (όπως αυτοί ισχύουν σήμερα) που διέπουν τη λειτουργία των Δ.Σ. των 
Ανωνύμων Εταιρειών. Οι διατάξεις του εφαρμόζονται μόνον εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με το Καταστατικό και 
την κείμενη νομοθεσία, τροποποιούνται δε μόνο με απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας. 

Στόχος του Δ.Σ. της ΟΠΑΠ Α.Ε. είναι ο καθορισμός των διαδικασιών, με τις οποίες το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) 
θα βελτιστοποιήσει την λειτουργία του προκειμένου να επιτύχει τους σκοπούς της Εταιρείας. 

Το Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 18 του καταστατικού είναι επιφορτισμένο με την διαχείριση και διοίκηση της ΟΠΑΠ 
Α.Ε. Ασκεί αυτές τις εξουσίες εντός των ορίων του σκοπού της ΟΠΑΠ Α.Ε. και υπόκειται στον έλεγχο της Γ.Σ. 

Όλες οι απαιτούμενες ενέργειες διαχείρισης, τον έλεγχο των οποίων δεν διατηρεί η Γ.Σ., ασκούνται από το Δ.Σ. 
Απαραίτητες δικαιοδοσίες εξουσιοδοτούνται από το Δ.Σ. στον Πρόεδρο και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο. 

Εξουσία και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου - Αξιολόγηση 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο της Εταιρείας που κατά κύριο λόγο διαμορφώνει την 
στρατηγική και πολιτική ανάπτυξης αυτής, ενώ εποπτεύει και ελέγχει την διαχείριση της περιουσίας της. 

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίσει για κάθε θέμα που αφορά στην διαχείριση της 
περιουσίας, στην διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας και γενικά στην δραστηριότητά της, λαμβάνει δε όλα τα 
ενδεικνυόμενα μέτρα και αποφάσεις για την πραγματοποίηση του σκοπού της Εταιρείας. Εξαιρούνται της 
αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου τα θέματα εκείνα, τα οποία σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου ή του 
καταστατικού υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο 
παρακολουθεί την πορεία της Εταιρείας και την υλοποίηση του προγράμματός της. 

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ιδίως τις παρακάτω αρμοδιότητες: 

(α) Επιμελείται των υποθέσεων και των συμφερόντων της Εταιρείας. 

(β) Αποφασίζει για την σύναψη δανειακών και πιστωτικών συμβάσεων κάθε είδους και την λήψη και χορήγηση 
δανείων και χορήγηση πιστώσεων κάθε είδους, καθώς επίσης και για την σύναψη συμβάσεων επί παραγώγων 
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χρηματοοικονομικών προϊόντων, αποκλειστικά προς το σκοπό της κάλυψης συναλλαγματικών ή άλλων 
συναφών κινδύνων. Για την παροχή ασφάλειας προς το σκοπό της σύναψης των ως άνω πιστωτικών 
συμβάσεων, δύναται να αποφασίζει την εκχώρηση, την ενεχυρίαση ή την μεταβίβαση, εν όλω ή εν μέρει, των 
προσόδων της Εταιρείας, καθώς και των πάσης φύσεως απαιτήσεων της Εταιρείας κατά φυσικών ή νομικών 
προσώπων ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ως και κατά του Δημοσίου ή να παρέχει παντός είδους ασφάλειες. 

(γ) Καταρτίζει και τροποποιεί τον κανονισμό πρακτορείων, καθώς επίσης και τους κανονισμούς τυχερών 
παιχνιδιών και εισηγείται την έγκριση ή την τροποποίησή τους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

(δ) Αποφασίζει για την ρύθμιση τυχόν χρεών των πρακτόρων της Εταιρείας, προκειμένου να καταστεί δυνατή η 
είσπραξή τους πριν από κάθε δικαστική διεκδίκηση. 

(ε) Καταρτίζει, μετά από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου, και υποβάλλει στην τακτική Γενική Συνέλευση 
τον ετήσιο προϋπολογισμό της Εταιρείας. 

(στ) Καταρτίζει, μετά από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου, σύστημα δεικτών, εξυπηρέτησης και 
αποτελεσματικότητας. 

(ζ) Μετά το πέρας κάθε εταιρικής χρήσης καταρτίζει, ύστερα από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου, και 
υποβάλλει προς έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, οι 
οποίες περιλαμβάνουν τον απολογισμό εσόδων - εξόδων, τον ισολογισμό, τα αποτελέσματα χρήσεως, τη 
δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης, καθώς επίσης και κάθε άλλο στοιχείο που προβλέπεται από γενικές ή ειδικές 
διατάξεις. 

(η) Συγκαλεί τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, όποτε αυτό προβλέπεται από τον νόμο ή το καταστατικό ή όταν 
κρίνεται αναγκαίο. 

(θ) Εισηγείται όλα τα προς συζήτηση από την Γενική Συνέλευση θέματα. 

(ι) Αποφασίζει για την σύσταση θυγατρικών εταιρειών και την συμμετοχή της Εταιρείας σε άλλες εταιρείες ή 
κοινοπραξίες στο εσωτερικό και το εξωτερικό, σύμφωνα με το άρθρο 2 του καταστατικού. 

(ια) Αποφασίζει για την επέκταση της επιχειρηματικής δράσης της Εταιρείας και σε χώρες του εξωτερικού, είτε με 
την ίδρυση υποκαταστημάτων και γραφείων, είτε με την ίδρυση θυγατρικών εταιρειών, είτε με σύσταση 
κοινοπραξιών ή την συμμετοχή σε κοινοπραξίες, είτε με την εξαγορά φορέων δημόσιων ή ιδιωτικών που 
διεξάγουν τυχερά παιχνίδια, είτε με την εξαγορά των δικαιωμάτων διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών σύμφωνα με 
το εδαφ. η΄ της παρ. 1 του άρθρου 2. 

(ιβ) Αποφασίζει για την ανάθεση σε ημεδαπά ή σε αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα μελετών, κατασκευών 
έργων, καθώς επίσης και την παροχή υπηρεσιών. 

(ιγ) Αποφασίζει την παροχή από και προς την Εταιρεία τεχνικών ή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς ή από 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα. 

(ιδ) Αποφασίζει για την εκποίηση περιουσιακών στοιχείων, για την άσκηση αγωγών, για την παραίτηση από 
ασκηθείσες αγωγές, για άσκηση ενδίκων μέσων ή για την παραίτηση από αυτά, για δικαστικούς ή για εξώδικους 
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συμβιβασμούς, για την σύναψη δανείων κάθε μορφής ή την λήψη και χορήγηση πιστώσεων κάθε μορφής, 
καθώς επίσης και για την σύναψη συμβάσεων επί παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων, αποκλειστικώς 
προς τον σκοπό της κάλυψης συναλλαγματικών ή άλλων συναφών κινδύνων. Για την παροχή ασφάλειας προς 
τον σκοπό της σύναψης των ως άνω συμβάσεων δύναται να αποφασίζει την εκχώρηση, την ενεχυρίαση ή την 
μεταβίβαση, εν όλω ή εν μέρει, των προσόδων της Εταιρείας, καθώς επίσης και των πάσης φύσεως απαιτήσεων 
της Εταιρείας κατά φυσικών ή νομικών προσώπων ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ως και κατά του Δημοσίου ή 
να παρέχει παντός είδους ασφάλειες. 

(ιε) Διαμορφώνει την στρατηγική της Εταιρείας και εγκρίνει τις διεπιχειρησιακές συνεργασίες ή την κατάρτιση 
ειδικών συμφωνιών με στόχο την ενίσχυση της θέσης της στην ελληνική και διεθνή αγορά. 

(ιστ) Καθορίζει την τιμολογιακή πολιτική της Εταιρείας και εγκρίνει  τις δαπάνες της. 

(ιζ) Εγκρίνει τον Κανονισμό Προσωπικού και καταρτίζει σύμφωνα με τον νόμο τον Κανονισμό Εσωτερικής 
Οργάνωσης και Λειτουργίας της Εταιρείας. 

(ιη) Εγκρίνει τον κανονισμό λειτουργίας του τυχόν Συμβουλίου Διεύθυνσης. 

(ιθ) Αποφασίζει την υπογραφή των συλλογικών συμβάσεων με τους εργαζομένους και την κατάρτιση νέων 
Κανονισμών Προσωπικού ή την τροποποίηση των υφισταμένων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

(κ) Αποφασίζει για την κατάρτιση ή την τροποποίηση οιουδήποτε κανονισμού, εφ’ όσον γι' αυτό δεν 
προβλέπεται ειδικότερα στο καταστατικό ή δεν προβλέπεται από το καταστατικό αρμόδιο όργανο, 
συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης ή της τροποποίησης κανονισμού προμηθειών. 

(κα) Αποφασίζει για την διάθεση ή την πώληση πάσης φύσεως πλεονάζοντος ή πεπαλαιωμένου υλικού της 
Εταιρείας, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας. 

(κβ) Αποφασίζει για την ασφάλεια των πληρωμών, των εισπράξεων και των περιουσιακών στοιχείων της 
Εταιρείας. 

(κγ) Αποφασίζει για την σύναψη συμβάσεων με ειδικούς συνεργάτες που έχουν ειδική εμπειρία ή γνώση σε 
συγκεκριμένο αντικείμενο, που ανάγεται στην οργάνωση, στην διοίκηση, στην λειτουργία και στην εν γένει 
ανάπτυξη της Εταιρείας. 

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει, μετά από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου, για την συγκρότηση 
επιτροπών ή ομάδων εργασίας. Τα μέλη των επιτροπών ή των ομάδων εργασίας μπορεί να είναι είτε υπάλληλοι και 
στελέχη της Εταιρείας, είτε ειδικοί εμπειρογνώμονες εκτός Εταιρείας. Με την απόφαση συγκρότησης των επιτροπών 
ή των ομάδων εργασίας καθορίζεται το είδος και η μορφή του έργου, ο χρόνος περάτωσής του και το ποσό της 
αμοιβής που καταβάλλεται στα μέλη των επιτροπών ή των ομάδων εργασίας, οι οποίες συνεδριάζουν υποχρεωτικά 
εκτός κανονικού ωραρίου εργασίας και η απασχόλησή τους δεν θεωρείται υπερωριακή απασχόληση. 

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για την πρόσληψη προσωπικού για τις ανάγκες της Εταιρείας. 

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο περαιτέρω δικαιούται, με απόφασή του, να διανέμει κέρδη ή προαιρετικά αποθεματικά 
μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση, εφ’ όσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. 
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7. Το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφασή του, μπορεί να μεταβιβάζει, υπό τους περιορισμούς του νόμου (ιδίως 
άρθρο 22 παρ. 3 Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) και του καταστατικού, μέρος των εξουσιών ή των αρμοδιοτήτων του 
σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη. 

8. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και εάν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία 
απέναντι στους τρίτους, εκτός εάν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να 
την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της 
Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του. 

9. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής 
Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμη και εάν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας. 

ii) Σύνθεση και όροι λειτουργίας του έργου και των αρμοδιοτήτων των επιτροπών του Διοικητικού 
Συμβουλίου, συνεδριάσεις και περιγραφή θεμάτων συνεδριάσεων 
 
Στην Εταιρεία έχουν συσταθεί και λειτουργούν δυο Επιτροπές, που στελεχώνονται από μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου. Αυτές είναι η Επιτροπή Ελέγχου και η Επιτροπή Αμοιβών και Παροχών. Ειδικότερα: 
 

1. Επιτροπή Ελέγχου 

Σχετικά με την Επιτροπή Ελέγχου γίνεται αναφορά στην ενότητα 4iA. Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου έχουν 
ως εξής: 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΕΛΗ ΠΟΥ ΠΑΡΑΣΤΑΘΗΚΑΝ 
 
 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 1 

 
 
14.4.2011 

Γ. Ράλλης (Πρόεδρος) 
Δ. Αρχοντίδης (Μέλος) 
Μ. Λουκάκη (Εσωτερικός 
Ελεγκτής) 
Ο. Παππά (Γραμματέας) 

 
 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2 

 
 
29.9.2011 

Γ. Ράλλης (Πρόεδρος) 
Δ. Αρχοντίδης (Μέλος) 
Μ. Λουκάκη (Εσωτερικός 
Ελεγκτής) 
Α. Αρίκα (Γραμματέας) 

 
 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 3 
 
 

 
 
22.12.2011 

Γ. Ράλλης (Πρόεδρος) 
Δ. Αρχοντίδης (Μέλος) 
Ε. Χαλάτση (Μέλος) 
Μ. Λουκάκη (Εσωτερικός 
Ελεγκτής) 
Α. Αρίκα (Γραμματέας) 

 

2. Επιτροπή Αμοιβών και Παροχών 

Με την 13η /29.4.2010/ (θέμα 2ο) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου συστάθηκε για τη διάρκεια της θητείας του 
Διοικητικού Συμβουλίου εκ μη εκτελεστικών μελών του, η Επιτροπή Αμοιβών και Παροχών. Η επιτροπή αυτή 
γνωμοδοτεί σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στον Κ.Ν. 2190/1920 επί του καθορισμού των πάσης φύσεως 
αμοιβών και παροχών προς τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφασίζει την πολιτική αμοιβών 
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και παροχών των στελεχών και του λοιπού απασχολούμενου ανθρώπινου δυναμικού της Εταιρείας πέραν των όσων 
καθορίζονται στις εκάστοτε ισχύουσες  στην επιχείρηση Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας. 

Η Επιτροπή διαμορφώνει και εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικές προτάσεις και δύναται να τις 
υποβάλει προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων για έγκριση. 

O καθορισμός των βασικών αμοιβών του τακτικού προσωπικού στηρίζεται στα προβλεπόμενα από τις εκάστοτε 
ισχύουσες Επιχειρησιακές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας. 

Δυνάμει της 10ης /14.4.2011(θέμα 5ο Β) συνεδρίασης το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε και ενέκρινε την 
ανασύνθεση της Επιτροπής Αμοιβών και Παροχών, η οποία σήμερα έχει ως ακολούθως: 
1. Γεώργιος Ράλλης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., ως Πρόεδρος, 
2. Δημοσθένης Αρχοντίδης, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., ως μέλος, και 
3. Νικόλαος Σοφοκλέους, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., ως μέλος. 

Κατά το έτος 2011 δεν πραγματοποιήθηκε καμία συνεδρίαση. 

iii) Τρόπος αξιολόγησης της επίδοσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των επιτροπών του 
 
Το Δ.Σ. αξιολογείται αναφορικά με την επίτευξη του προγράμματος δράσης που έχει εκπονήσει μέσω του 
απολογισμού των πεπραγμένων του προηγούμενου έτους. 
Η απόδοση κάθε επιτροπής αξιολογείται βάσει των στόχων της που καθορίζονται στην αρχή κάθε οικονομικού έτους 
αναφορικά με την επίτευξη ή μη των στόχων αυτών. 
Η Εταιρεία μελετά την υιοθέτηση τόσο ποιοτικών όσο και ποσοτικών κριτηρίων για την αξιολόγηση της επίδοσης 
τόσο του ΔΣ όσο και των επιτροπών του. 
 

iv) Προσδιορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου και επιτροπών Διοικητικού Συμβουλίου 
 

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από επτά (7) έως δεκατρία (13) μέλη, τα οποία διακρίνονται σε εκτελεστικά και 
μη εκτελεστικά. Τα εκτελεστικά μέλη απασχολούνται στην Εταιρεία ή παρέχουν υπηρεσίες σε αυτήν ασκώντας 
διαχειριστικά καθήκοντα. Τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν ασκούν διαχειριστικά καθήκοντα 
στην Εταιρεία. Τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διαμορφώνουν και μπορούν να διατυπώνουν 
προς το Διοικητικό Συμβούλιο και την Γενική Συνέλευση ανεξάρτητες εκτιμήσεις ιδίως σχετικά με την στρατηγική της 
Εταιρείας, την απόδοσή της και το ενεργητικό της. Ο αριθμός των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου δεν πρέπει να είναι μικρότερος του 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών, και αν προκύψει κλάσμα, 
στρογγυλοποιείται στην επόμενη μονάδα. 

Μεταξύ των μη εκτελεστικών μελών υπάρχουν δύο τουλάχιστον ανεξάρτητα μέλη. 

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου 
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1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ο αριθμός των μελών του οποίου είναι περιττός και δεν 
δύναται να υπερβαίνει τα δεκατρία (13) μέλη ή να είναι μικρότερος των επτά (7) μελών. Η Γενική Συνέλευση των 
μετόχων είναι αρμόδια να καθορίζει τον αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς επίσης και να 
αυξάνει ή να μειώνει τον αριθμό αυτών, πάντοτε μέσα στο πλαίσιο που τίθεται από την παρούσα παράγραφο. 
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο, υποχρεουμένου του τελευταίου να 
ορίσει φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού 
Συμβουλίου. 

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται στο σύνολό τους από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει και αναπληρωματικά μέλη 
μέχρι αριθμού ίσου προς τα κατά τα ανωτέρω εκλεγέντα τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρείται ότι έχει σχηματιστεί και μπορεί να συγκροτηθεί σε σώμα, όπως ορίζουν τα 
οικεία άρθρα του καταστατικού, από την εκλογή από την Γενική Συνέλευση των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου (παρ. 2 του παρόντος άρθρου) και δυνάμει του σχετικού πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης, στο 
οποίο πρέπει να γίνεται ρητή μνεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία έχουν εκλεγεί σύμφωνα με 
τα ανωτέρω, έτσι ώστε να προκύπτει η πλήρης σύνθεση του οργάνου. 

4. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής και παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι της εκλογής 
νέων συμβούλων από την αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, σύμφωνα με τα ειδικότερα 
προβλεπόμενα στις παρ. 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου. Η παράταση της θητείας των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. 

5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απεριόριστα επανεκλέξιμα και ελευθέρως ανακλητά. Η ανάκληση των 
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η Γενική Συνέλευση μπορεί 
να αντικαθιστά οποιαδήποτε από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχει εκλέξει και πριν από την λήξη της 
θητείας τους. 

6. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να είναι συγγενείς μεταξύ τους, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι 
και τρίτου βαθμού, ούτε να είναι με οποιαδήποτε μορφή εργολάβοι ή προμηθευτές της Εταιρείας ή υπάλληλοι 
επιχείρησης η οποία ευρίσκεται σε συναλλακτική σχέση με την Εταιρεία. 

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά τον σχηματισμό του σύμφωνα με το άρθρο 12 του καταστατικού, 
συγκαλείται σε συνεδρίαση από τον Πρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή από τον επιμελέστερο των 
συμβούλων ή αυτοκλήτως, προκειμένου να συγκροτηθεί σε σώμα. 

2. Η ιδιότητα του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο. 

3. Στον Πρόεδρο και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκχωρεί μέρος ή το σύνολο 
των εξουσιών του για την διαχείριση και την νόμιμη εκπροσώπηση της Εταιρείας, εκτός από αυτές που 
απαιτούν συλλογική ενέργεια, και ιδίως τις εξουσίες και τις αρμοδιότητες που ορίζονται στα άρθρα 19 και 20 
του καταστατικού. 
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4. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να ορίζει από τα μέλη του έναν (1) ή δύο (2) Αντιπροέδρους, καθώς επίσης 
και Εντεταλμένους Συμβούλους, αναθέτοντας σε αυτούς ειδικές εξουσίες διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων 
ή εκπροσώπησης της Εταιρείας. 

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, με απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση μέρους των εξουσιών του για την 
διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, σε ένα ή 
περισσότερα μέλη του ή σε στελέχη της Εταιρείας, καθορίζοντας συγχρόνως ειδικώς και με συγκεκριμένο 
τρόπο το είδος και το εύρος των εκχωρούμενων εξουσιών. 

6. Ο Πρόεδρος δύναται να είναι εκτελεστικό ή μη εκτελεστικό μέλος. Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι πάντοτε 
εκτελεστικό μέλος. Ο αριθμός των μη εκτελεστικών μελών δεν μπορεί να είναι μικρότερος του ενός τρίτου (1/3) 
του συνολικού αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν προκύψει κλάσμα στρογγυλοποιείται στον 
επόμενο ακέραιο αριθμό. Μεταξύ των μη εκτελεστικών μελών πρέπει να υπάρχουν δύο (2) τουλάχιστον 
ανεξάρτητα μέλη. Η ιδιότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως εκτελεστικών ή μη ορίζεται από το 
Διοικητικό Συμβούλιο. Τα ανεξάρτητα μέλη ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση. Οι εσωτερικοί ελεγκτές της 
Εταιρείας εποπτεύονται από ένα (1) έως τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με 
τον νόμο. 

7. Καθήκοντα Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου ασκεί υπάλληλος της Εταιρείας, ο οποίος ορίζεται στην 
θέση αυτή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. 

8. Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν κωλύεται ή απουσιάζει, αναπληρώνει ο Διευθύνων Σύμβουλος. 
Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, όταν κωλύεται ή απουσιάζει, αναπληρώνει o Πρόεδρος του Διοικητικού 
Συμβουλίου. Εάν ταυτίζεται η ιδιότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου με αυτήν του Διευθύνοντος 
Συμβούλου, το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει ένα από τα μέλη του ως αναπληρωτή, μετά από πρόταση του ίδιου 
του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου. 

 
Συγκρότηση των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει, μετά από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου, για την συγκρότηση 
επιτροπών ή ομάδων εργασίας. Τα μέλη των επιτροπών ή των ομάδων εργασίας μπορεί να είναι είτε υπάλληλοι και 
στελέχη της Εταιρείας, είτε ειδικοί εμπειρογνώμονες εκτός Εταιρείας. Με την απόφαση συγκρότησης των επιτροπών 
ή των ομάδων εργασίας καθορίζεται το είδος και η μορφή του έργου, ο χρόνος περάτωσής του και το ποσό της 
αμοιβής που καταβάλλεται στα μέλη των επιτροπών ή των ομάδων εργασίας, οι οποίες συνεδριάζουν υποχρεωτικά 
εκτός κανονικού ωραρίου εργασίας και η απασχόλησή τους δεν θεωρείται υπερωριακή απασχόληση. 

 

v) Προσδιορισμός ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών 
 

1. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να μην κατέχουν μετοχές της Εταιρείας σε 
ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού της κεφαλαίου και να μην έχουν σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή με 
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συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ. 1 του Ν.3016/2002. Σχέση εξάρτησης υπάρχει 
ειδικότερα όταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου: 

α) Διατηρεί επιχειρηματική ή άλλη επαγγελματική σχέση με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένη με αυτή επιχείρηση κατά 
την έννοια του άρθρου 42ε παρ.5 του Κ.Ν.2190/1920, η οποία από τη φύση της επηρεάζει ουσιαστικά την 
επιχειρηματική της δραστηριότητα και ιδίως όταν είναι σημαντικός προμηθευτής αγαθών ή υπηρεσιών ή βασικός 
πελάτης της Εταιρείας. 
β) Είναι Πρόεδρος του Δ.Σ., Διευθύνων Σύμβουλος ή διευθυντικό στέλεχος της Εταιρείας ή έχει τις ως άνω ιδιότητες 
ή είναι εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε συνδεδεμένη με την Εταιρεία επιχείρηση κατά την έννοια 
του άρθρου 42ε παρ.5 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως κάθε φορά ισχύει ή διατηρεί σχέση εξαρτημένης εργασίας ή 
έμμισθης εντολής με την Εταιρεία ή τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις. 

γ). Έχει συγγένεια μέχρι δευτέρου βαθμού ή είναι σύζυγος εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή 
διευθυντικού στελέχους ή μετόχου που συγκεντρώνει την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ή 
συνδεδεμένης με αυτήν επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ.5 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως κάθε φορά 
ισχύει. 

δ) Έχει διοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ.3 του Κ.Ν. 2190/1920. 

2. Τα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να υποβάλλουν αναφορές και ξεχωριστές εκθέσεις από 
αυτές του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, εφόσον κρίνουν τούτο 
αναγκαίο. 

3. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα, υποβάλλεται στην 
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης που εξέλεξε τα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου, καθώς και το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου, στο οποίο ορίζεται η ιδιότητα κάθε μέλους του ως 
εκτελεστικού ή μη εκτελεστικού ή εκλέγεται προσωρινό ανεξάρτητο μέλος σε αντικατάσταση άλλου που 
παραιτήθηκε, εξέλιπε ή για οποιονδήποτε λόγο κατέστη έκπτωτο. 

 

vi) Βιογραφικά σημειώματα μελών ΔΣ 
 

Ιωάννης Σπανουδάκης  

Ο Ιωάννης Σπανουδάκης ανέλαβε Διευθύνων Σύμβουλος και μέλος του Δ.Σ. της ΟΠΑΠ Α.Ε. στις 30 Δεκεμβρίου 
2009. 

Στο πρόσφατο παρελθόν διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος της εταιρείας NGP Plastic ΑΒΕΕ (2009) 
και Διευθύνων Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Ομίλου Α.Γ.ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ (2006-2008). 

Από τον Μάιο του 2001 έως τον Μάιο του 2005, οπότε ετέθη η εταιρεία υπό εκκαθάριση, διετέλεσε Διευθύνων 
Σύμβουλος της Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004 και μέλος του 15μελούς Διοικητικού 
Συμβουλίου της. Εκ της θέσης του είχε την ευθύνη για τον συντονισμό και τη προώθηση του συνόλου του 
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Ολυμπιακού Έργου και συμμετείχε στην ΔΕΣΟΠ (Διϋπουργική Επιτροπή Συντονισμού Ολυμπιακής Προετοιμασίας) 
και στην ΟΠΕ (Ομάδα Παρακολούθησης Έργου) καθ’ όλη τη διάρκεια της Ολυμπιακής προετοιμασίας. 

Είχε προηγηθεί μια 17ετής καριέρα ως ανώτατο στέλεχος της μεγαλύτερης εταιρείας χημικών και πλαστικών υλικών 
στον κόσμο (The Dow Chemical Company). 

Από το 1985 οπότε και εντάχθηκε στο δυναμικό της κατείχε ανώτερες στελεχιακές θέσεις σε τομείς marketing, 
πωλήσεων και επιχειρησιακής λειτουργίας Εταιρείας στην Ευρώπη. 

Από το 1996 έως το 2001, διετέλεσε Γενικός Διευθυντής (Global Business Director) του τμήματος πολυπροπυλενίου 
της Εταιρείας. 

Την περίοδο 1983-1985 διετέλεσε ειδικός σύμβουλος του τότε υπουργείου Έρευνας και Τεχνολογίας στο οποίο 
ασχολήθηκε με τον τομέα των αναπτυξιακών προγραμμάτων για την πλαστική μεταποιητική βιομηχανία. 

Έχει σπουδάσει Χημικός στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος του Πανεπιστημίου 
του Λονδίνου (University of London, UK, Ph. D in Material Science). 

Ομιλεί Αγγλικά, Γερμανικά και Γαλλικά. 

Γεώργιος Γανωτής  

Ο κ. Γεώργιος Γανωτής είναι δικηγόρος στον Άρειο Πάγο – Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. 

Από τον Απρίλιο του 2010 προσφέρει τις υπηρεσίες του ως Νομικός Σύμβουλος της ΟΠΑΠ Α.Ε. 

Κατά τα έτη 1996 έως 2004 διατέλεσε Γενικός Γραμματέας Συγχρηματοδοτούμενων Δημοσίων Έργων του τότε 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων υπεύθυνος για τα δημόσια έργα υποδομής με 
συγχρηματοδότηση δημοσίων και ιδιωτικών κεφαλαίων (Νέο Διεθνές Αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος», Αττική Οδός, 
Ζεύξη Ρίου – Αντιρρίου, Μετρό Αθηνών και Θεσσαλονίκης, Δίκτυο Αυτοκινητοδρόμων, Υποθαλάσσια Αρτηρία 
Θεσσαλονίκης). 

Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος μεταπτυχιακών 
τίτλων σπουδών από το Université Libre των Βρυξελλών (Licence Spéciale)και του LondonSchool of Economics 
(LL.M.). 

Ομιλεί Γαλλικά και Αγγλικά. 

Γιώργος Κυριακός 

Ο κ. Γ. Κυριακός, γεννήθηκε το 1961 και έχει διατελέσει από το 1998-2006 μέλος της Διοικούσης Επιτροπής 
(Management Committee) στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία, κατέχοντας την θέση του Διευθυντή Μάρκετινγκ και του 
Διευθυντή Πωλήσεων. Από το 1995 έως το 1998 ανέλαβε τα καθήκοντα του Διευθυντή Μάρκετινγκ στην Heineken 
Γαλλίας. Από το 2006-2008 υπήρξε Γενικός Διευθυντής της Superleague στη Ελλάδα. 
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Είναι κάτοχος πτυχίου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Bachelor of Science in Management) από το Πανεπιστήμιο του 
Denver Colorado, μεταπτυχιακού (Master of Science in Management) από το Boston University Brussels και κατέχει 
δύο διπλώματα (International Marketing Program, Heineken International Management Course) στο μάρκετινγκ από 
το Insead. 

Ομιλεί Αγγλικά και Γαλλικά. 

Δημοσθένης Αρχοντίδης 

Ο Δημοσθένης Αρχοντίδης είναι Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής και Επικεφαλής Private Banking του Ομίλου 
Eurobank EFG από το Μάρτιο του 2008, ενώ από το Δεκέμβριο του 2001 διατέλεσε επικεφαλής των πωλήσεων στη 
Γενική Διεύθυνση Διεθνών Κεφαλαιαγορών της τράπεζας. Στο παρελθόν έχει εργαστεί στις τράπεζες Deutsche Bank 
και Bankers Trust στο Λονδίνο, καθώς και στην εταιρεία οικονομικών συμβούλων Monitor Company. 

Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο Master of Arts (M.A.) και διδακτορικό τίτλο (Ph.D) σε Business Economics από το 
Harvard University και Harvard Business School. Το πρώτο του πτυχίο ήταν Bachelor of Arts (B.A.) σε Οικονομικά 
και Μαθηματικά από το Hamilton College. Κατά τη διάρκεια της τρίτης χρονιάς του Bachelor of Arts φοίτησε στο 
London School of Economics. 

Νίκος Σοφοκλέους 

Ο κ. Νίκος Σοφοκλέους ανέλαβε τη θέση του Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου στη Vodafone – Panafon την 1 
Μαρτίου του 2008. 

Ο κ. Σοφοκλέους είναι στέλεχος με μακρά διεθνή εμπειρία και επιτυχημένη πορεία σε ώριμες, αλλά και αναδυόμενες 
αγορές. Με πολυετή ενασχόληση στο χώρο του Marketing, είχε 15ετή συνεργασία με την εταιρεία Procter & Gamble, 
όπου διετέλεσε Associate Marketing Director στις αγορές της Αραβικής Χερσονήσου και της Μεγάλης Βρετανίας και 
στη συνέχεια, Marketing Director στην Ελλάδα. Επιπλέον ο κ. Σοφοκλέους κατείχε τις θέσεις του Προέδρου & 
Διευθύνοντος Συμβούλου στον Όμιλο Barilla σε Βόρεια Αμερική (ΗΠΑ & Καναδά) και Ελλάδα, καθώς και στην 
Kamps AG, θυγατρική εταιρεία του Ομίλου Barilla στη Γερμανία. 

Ο κ. Σοφοκλέους είναι κάτοχος πτυχίων B.B.a. και Μ.Β.A. από το Πανεπιστήμιο Α&Μ του Τέξας στις ΗΠΑ. 

 Γιώργος Ράλλης 

Ο κ. Γιώργος Ράλλης είναι ο Γενικός Οικονομικός Διευθυντής στην WIND Ελλάς από το Φεβρουάριο του 2009. 

Ο κ. Ράλλης ξεκίνησε την καριέρα του το 1993 στην British Telecom (BT), στη θέση του Senior Analyst 
αναλαμβάνοντας στη συνέχεια θέσεις αυξανόμενης ευθύνης όπως Price Control Review και Senior Market Analyst. 
Το 1997 μετακινήθηκε στην TELESTET στη θέση του Investor Relations and Business Analyst ενώ το 1999 προήχθη 
στη θέση του Ανώτερου Διευθυντή Business Planning & Control. Το 2001 προσελήφθη στον ΟΤΕ στη θέση του 
Διευθυντή Σχέσεων Επενδυτών. Το 2003 προήχθη στη θέση Διευθυντή Στρατηγικής και Σχεδιασμού του οργανισμού 
και το 2004 ανέλαβε τη θέση του Διευθυντή Σχεδιασμού για τις τοπικές θυγατρικές εταιρείες του ΟΤΕ. Παράλληλα, 
διετέλεσε μέλος διοικητικού συμβουλίου για τις εταιρείες Hellascom, OTEGlobe, OTEnet, OTEInsurance. Τον 
Σεπτέμβριο του 2005 ανέλαβε τη θέση του Ανώτερου Διευθυντή Planning & Control and Business Valuation & 
Investment Monitoring στην ΤΙΜ Ελλάς. 
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Ο κ. Γ. Ράλλης έχει πτυχίο μαθηματικού από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, και μεταπτυχιακό 
δίπλωμα στο Management από το Πανεπιστήμιο του Lancaster. Γνωρίζει Αγγλικά και Γαλλικά, είναι γεννημένος το 
1970 στο Σκάρμπορα Μ. Βρετανίας. 

Αλέξιος Σωτηρόπουλος 

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω. 

Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από 1.9.1997. 

Από τον Σεπτέμβριο του 1997 έως τον Σεπτέμβριο του 2004 υπήρξε συνεργάτης σε δικηγορικό γραφείο των Αθηνών. 

Από τον Σεπτέμβριο του 2004 διατηρεί δικό του δικηγορικό γραφείο. 

Η εργασιακή του εμπειρία συνίσταται στο χειρισμό σωρεία υποθέσεων, ιδίως αστικού και διοικητικού δικαίου, ενώ 
έχει διατελέσει νομικός σύμβουλος και δικηγόρος, μεταξύ άλλων, της Νομαρχίας Κυκλάδων (για τις δίκες της στο 
ΣτΕ και στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά), χρηματιστηριακών εταιρειών και εταιρειών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 
κλπ. 

Από τον Οκτώβριο του 2009 είναι Ειδικός Συνεργάτης του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού. 

Υπήρξε μέλος του Δ.Σ. του Ταμείου Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων, του Δημοτικού 
Γυμναστηρίου Βύρωνα και του ν.π. Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Βύρωνα. 

Είναι δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Βύρωνα από 1.1.2007 (εκλεγείς στις δημοτικές εκλογές του 2006 και του 
2010) και υπήρξε μέλος της δημαρχιακής επιτροπής και από 1.1.2011 μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του 
Δήμου αυτού. 

Παναγιώτης Βρυώνης 

Ο Παναγιώτης Βρυώνης έχει μεγάλη εμπειρία σε θέματα προώθησης και επικοινωνίας μέσω Internet. Στο παρελθόν 
έχει εργαστεί για εταιρείες πληροφορικής και εταιρείες επικοινωνίας και μάρκετινγκ, στον Τομέα Επικοινωνίας του 
ΠΑΣΟΚ και μέχρι τα τέλη του 2010 στο Γραφείο Κοινωνικού Διαλόγου & Επικοινωνίας, στο Πολιτικό Γραφείο του 
Πρωθυπουργού. Σήμερα, κατέχει τη θέση του 360 Digital Influence Director στην εταιρεία assetOgilvy. 

Ευθυμία Χαλάτση  

Η κ. Ευθυμία Χαλάτση είναι στέλεχος της Εθνικής Τράπεζας. Έχει εργαστεί στη Διεύθυνση Προσωπικού και 
Κεφαλαιαγοράς της Τράπεζας.  Στο πρόσφατο παρελθόν εργάστηκε ως Διευθύντρια του γραφείου Υφυπουργού 
Εμπορίου και Ανάπτυξης (1994-1998) και του Υπουργού Δημόσιας Τάξης (1998-2003). 

Έχει εργαστεί ως Σύμβουλος Επιχειρήσεων Χρηματοοικονομικός και Ασφαλιστικός Σύμβουλος (1992-1996). Τέλος 
έχει εργαστεί ως καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο «Παμμακάριστος» Ν. Μάκρης (1989-
1991) καθώς και στον Πανελλήνιο Γυμναστικό Σύλλογο, στον Γυμναστικό Σύλλογο Κηφισιάς και στον Γυμναστικό  
Σύλλογο Ν. Λιοσίων (1987-1989). 
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Είναι απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με  Master στη Διοίκηση Επιχειρήσεων καθώς και 
Πτυχιούχος του τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Ομιλεί Αγγλικά. 

Γρηγόριος Φελώνης 

Ο κ. Γρηγόριος Φελώνης είναι απόφοιτος της Σχολής Στελεχών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Διετέλεσε μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΑ, Πρόεδρος της Επιτροπής Προμηθειών του ΙΚΑ, Αντιπρόεδρος του Οργανισμού 
Εργατικής κατοικίας, Αντιπρόεδρος του CHECONTAS (της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Συντονισμού Οργανισμών 
Κοινωνικής Κατοικίας), Πρόεδρος του Νομαρχιακού Συμβουλίου Αθηνών, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος στα 
Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα, Πρόεδρος του ΔΣ του Εργατικού Κέντρου Αθηνών, Μέλος της Εκτελεστικής 
Επιτροπής της ΓΣΕΕ και τέλος υπήρξε Ιδρυτικό μέλος του Ελληνικού τμήματος της UNICEF. 

Από το 1984  έως το 1992 εργάστηκε στην OLYMPIC CATERING, κατέχοντας θέσεις ευθύνης. 

Αθανάσιος Ζυγούλης  

Ο κ. Αθανάσιος Ζυγούλης εργάζεται στην Εταιρεία από το 1989 ως διοικητικός υπάλληλος και σήμερα κατέχει την 
θέση του προϊσταμένου της  Διεύθυνσης Παιχνιδιών. Το 2009 διετέλεσε προϊστάμενος της Διεύθυνσης Μάρκετινγκ 
και από το 2005 έως το 2009 υπήρξε προϊστάμενος της Διεύθυνσης Περιφερειακών Κέντρων. Το 2005 κατείχε την 
θέση του Διευθυντή Πληροφορικής ενώ το 2004 διετέλεσε προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διεκπεραίωσης Παιχνιδιών 
και Λειτουργίας Στοιχημάτων. Από το 2000 έως το 2004 διετέλεσε προϊστάμενος του παραρτήματος Κύπρου. Είναι 
κάτοχος πτυχίου Μαθηματικών από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης όπως επίσης και κάτοχος 
μεταπτυχιακού (MSc) τίτλου σπουδών στον τομέα Διοίκησης Επιχειρήσεων, από το Κέντρο Παραγωγικότητας 
Κύπρου. 

Από τον Ιούνιο του 2011 είναι πρόεδρος του Σ.Υ.-Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. και συμμετέχει στο Δ.Σ. της Εταιρείας ως 
εκπρόσωπος των εργαζομένων. 

Χάρης Σταματόπουλος  

Ο κ. Χαράλαμπος Κων. Σταματόπουλος είναι οικονομολόγος με διδακτορικό πτυχίο από το London School of 
Economics. Μεταξύ 1999 και 2009 ήταν εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ALPHA TRUST 
Α.Ε.Π.Ε.Υ. 

Προηγουμένως, από το 1996 και μέχρι το 2001 υπήρξε Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας 
«Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.». Διετέλεσε επίσης Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων 
Σύμβουλος της Ιονικής Τράπεζας από το 1996 έως το 1999 και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ιονικής 
Ξενοδοχειακής.  
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Επίσης, έχει διατελέσει Διευθύνων Σύμβουλος της Ε.Τ.Ε.Β.Α. (1995-1996), Πρόεδρος της ΔΙΕΘΝΙΚΗΣ και της 
Ε.Δ.Ε.Χ. και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Μακεδονίας-Θράκης (1995-1996). 

Εργάστηκε ως Γενικός Γραμματέας στο Υπουργείο Εμπορίου (1987-1989) και ως Ειδικός Συνεργάτης στο 
Οικονομικό Γραφείο του Πρωθυπουργού (1983-1985). Εργάστηκε επί σειρά ετών (1981-1995) ως στέλεχος της 
Τράπεζας Ελλάδος στη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών και στη συνέχεια στη Διεύθυνση Συναλλάγματος. 

Τέλος, έχει διατελέσει, μεταξύ άλλων, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ (1985-1987), της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς (1994-1996) και του Ελληνικού Κέντρου Επενδύσεων (ΕΛ.Κ.Ε) (1996-1998). 

• στην υπ’ αριθμ. 9/31-3-2011 συνεδρίασή του, το Δ.Σ. απεδέχθη την υποβληθείσα εκ μέρους του Προέδρου 

του Δ.Σ. κου Χάρη Σταματόπουλου, παραίτηση. 

Χρυσή Χατζή 

Διευθύντρια του Γραφείου του Υπουργού Οικονομικών από το τον Οκτώβριο του 2009, με απόσπαση από τη θέση 
ειδικού επιστήμονα στο Συνήγορο του Πολίτη. 

Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1988. Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Δημόσιο 
Δίκαιο στη Γαλλία και την Αγγλία (DEA Πανεπιστημίου Paris I, 1990 LLM Πανεπιστημίου Bristol, 1991). 

Ομιλεί αγγλικά, γαλλικά. 

Είναι δικηγόρος Αθηνών από το 1992 με ειδίκευση σε θέματα δημοσίου δικαίου. Διετέλεσε ειδική συνεργάτης στο 
Υπουργείο Δικαιοσύνης (1994-1995), στο Υπουργείο Ανάπτυξης το διάστημα 1996-1999 και στο Υπουργείο 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης το πρώτο εξάμηνο του 1999. Από τον Ιούνιο του 2005 
εργάστηκε ως ειδική επιστήμονας στον Κύκλο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του Συνηγόρου του Πολίτη, 
αναλαμβάνοντας υποθέσεις που αφορούσαν κυρίως σε δικαιώματα αλλοδαπών, αιτούντων άσυλο και 
κρατουμένων, σε θέματα ισότητας των φύλων, συμπεριφοράς αστυνομικών οργάνων, επαγγελματικών 
δικαιωμάτων, σε προβολές του δικαιώματος  αναφοράς κ.α. Από τον Ιούνιο του 2005 μέχρι τον Οκτώβριο του 2009 
διετέλεσε υπεύθυνη του Κύκλου Ποιότητας Ζωής του Συνηγόρου του Πολίτη, με αρμοδιότητα σε θέματα προστασίας 
του περιβάλλοντος και εν γένει ποιότητας ζωής των πολιτών. Συμμετείχε στη νομοπαρασκευαστική επιτροπή του Ν. 
3051/2002 για τις συνταγματικώς κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές και στη νομοπαρασκευαστική επιτροπή του Ν. 
3488/2006 για την ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών στον χώρο εργασίας. Έχει λάβει μέρος σε διάφορες 
συναντήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, εκπροσωπώντας το Συνήγορο του Πολίτη, κυρίως σε θέματα 
περιβάλλοντος και διακρίσεων, και σε ποικίλες δράσεις στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΥΝΟΜΙΑ του Συμβουλίου 
της Ευρώπης για την ανάπτυξη θεσμών Συνηγόρου του Πολίτη στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. 

Έχει δημοσιεύσει άρθρα και μελέτες σε επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους για διάφορα θέματα 
συνταγματικού δικαίου. 

• στην υπ’ αριθμ. 17/7-7-2011 συνεδρίασή του, το Δ.Σ. απεδέχθη την υποβληθείσα εκ μέρους της κας Χατζή 

παραίτηση. 

Μαρίνα Μασσαρά  
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Η κ. Μαρίνα Μασσαρά γεννήθηκε στη Δροσιά νομού Αχαΐας. Εργάζεται στην Εταιρεία από το 1988 ως διοικητικός 
υπάλληλος και σήμερα κατέχει τη θέση της Προϊσταμένης του Τμήματος Σχεδιασμού, Υλοποίησης και Ελέγχου 
Ενεργειών Διαφήμισης Παιχνιδιών, στη Διεύθυνση Μάρκετινγκ - Διαφήμισης Παιχνιδιών της Γενικής Διεύθυνσης 
Μάρκετινγκ. Από το 1998 εκλέγεται συνεχώς στο Δ.Σ. του Συλλόγου Υπαλλήλων ΟΠΑΠ Α.Ε. (Σ.Υ.- ΟΠΑΠ Α.Ε.). Από 
το 2009 είναι πρόεδρος του Σ.Υ.- ΟΠΑΠ Α.Ε. και συμμετέχει στο Δ.Σ. της Εταιρείας ως εκπρόσωπος των 
εργαζομένων. 

• στην υπ’ αριθμ. 16/30-6-2011 συνεδρίασή του, το Δ.Σ. απεδέχθη την υποβληθείσα εκ μέρους της κ. 

Μασσαρά παραίτηση. 
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vii) Διάρκεια θητείας μελών ΔΣ 
Η διάρκεια της θητείας των μελών του ΔΣ φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ  
(πιο πρόσφατη) 

ΛΗΞΗ ΘΗΤΕΙΑΣ 

Χάρης Σταματόπουλος Πρόεδρος του Δ.Σ., 
Εκτελεστικό Μέλος 30/12/2009 31/3/2011 

Ιωάννης Σπανουδάκης Διευθύνων Σύμβουλος, 
Εκτελεστικό Μέλος 30/12/2009 30/6/2014 

Δημοσθένης Αρχοντίδης Μη Εκτελεστικό Μέλος 30/12/2009 30/6/2014 
Περικλής Βενιέρης Ανεξάρτητο Μη 

Εκτελεστικό 4/2/2011 16/2/2011 

Παναγιώτης Βρυώνης Ανεξάρτητο Μη 
Εκτελεστικό 30/12/2009 30/6/2014 

Γεώργιος Γανωτής Εκτελεστικό 31/3/2011 30/6/2014 
Αθανάσιος Ζυγούλης Εκτελεστικό Μέλος 16/7/2011 30/6/2014 
Γεώργιος Κυριακός Μη Εκτελεστικό Μέλος 30/12/2009 30/6/2014 
Μαρίνα Μασσαρά Εκτελεστικό Μέλος 30/12/2009 17/6/2011 
Παναγιώτα Παπαδοπούλου Ανεξάρτητο Μη 

Εκτελεστικό 30/12/2009 07/1/2011 

Γεώργιος Ράλλης Ανεξάρτητο Μη 
Εκτελεστικό 16/4/2010 30/6/2014 

Νικόλαος Σοφοκλέους Μη Εκτελεστικό Μέλος 30/12/2009 30/6/2014 
Αλέξιος Σωτηρόπουλος Μη Εκτελεστικό Μέλος 27/10/2010 30/6/2014 
Γρηγόριος Φελώνης Μη Εκτελεστικό Μέλος 21/10/2011 30/06/2014 
Ευθυμία Χαλάτση Μη Εκτελεστικό Μέλος 16/3/2011 30/6/2014 
Χρυσή Χατζή Μη Εκτελεστικό Μέλος 30/12/2009 22/6/2011 
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viii) Εξωτερικές επαγγελματικές δεσμεύσεις μελών ΔΣ 
Οι εξωτερικές επαγγελματικές δεσμεύσεις των μελών του ΔΣ φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Ιωάννης Σπανουδάκης Μέλος των Δ.Σ. των εταιρειών :  
- ΣΧΗΜΑ 3 Ανώνυμη Εμπορική και Τεχνική Εταιρεία 
- Κοινοπραξία Σπανουδάκης-Χρ. Άννα Τερζή 
- NGP PLASTIC ΑΒΕΕ 

Δημοσθένης Αρχοντίδης - Γενικός Διευθυντής Group Private Banking Eurobank EFG 
- Μέλος Δ.Σ. Eurobank EFG Private Bank Luxembourg 
- Μέλος Δ.Σ. Eurobank EFG Equities 
Μέλος Δ.Σ. Eurobank EFG Asset Management 

Παναγιώτης Βρυώνης Σύμβουλος σε θέματα επικοινωνίας στην εταιρεία Asset Ogilvy A.E. 
Γεώργιος Κυριακός Δεν έχει 
Μαρίνα Μασσαρά Υπάλληλος ΟΠΑΠ Α.Ε. 
Αθανάσιος Ζυγούλης  Υπάλληλος ΟΠΑΠ Α.Ε. 
Γεώργιος Ράλλης Μέλος του Δ.Σ. και Γενικός Οικονομικός Διευθυντής (C.F.O.) στην WIND 

TELECOMMUNICATIOS 
Γεώργιος Γανωτής Δικηγόρος 
Ευθυμία Χαλάτση Εργάζεται στην Εθνική Τράπεζα 
Γρηγόριος Φελώνης Δεν έχει 
Νικόλαος Σοφοκλέους Μέλος των Δ.Σ. των εταιρειών: 

- VODAFONE-PANAFON AEET 
- NUTRIART ΑΒΕΕ 
- KΟΡΡΕΣ Α.Ε. 

Αλέξιος Σωτηρόπουλος Δικηγόρος, ειδικός συνεργάτης του Υπουργού Πολιτισμού και 
Τουρισμού 

 

ix) Αμοιβές μελών ΔΣ 
 
Οι αμοιβές των μελών του ΔΣ παρατίθενται στις Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη της έκθεσης διαχείρισης. 

7. Πληροφοριακά στοιχεία που απαιτούνται κατά το άρθρο 10 παράγραφος 1 της οδηγίας 2004/25/ΕΚ, 
σχετικά με τις δημόσιες προσφορές εξαγοράς. 

Το άρθρο 10 παρ. 1 της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21 Απριλίου 
2004, σχετικά με τις δημόσιες προσφορές εξαγοράς, προβλέπει τα ακόλουθα σχετικά με τις εταιρείες των οποίων το 
σύνολο των τίτλων είναι εισηγμένο για διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά: 
«1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι εταιρείες που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 δημοσιεύουν 

αναλυτικές πληροφορίες ως προς τα εξής: 
α) διάρθρωση του κεφαλαίου τους, συμπεριλαμβανομένων των τίτλων που δεν είναι εισηγμένοι προς 

διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά κράτους μέλους και, κατά περίπτωση, ένδειξη των διαφόρων κατηγοριών 

μετοχών με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που συνδέονται με κάθε κατηγορία μετοχών και το ποσοστό του 
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συνολικού μετοχικού κεφαλαίου που αντιπροσωπεύουν, 
β) όλους τους περιορισμούς στη μεταβίβαση τίτλων, όπως τους περιορισμούς στην κατοχή τίτλων ή την 

υποχρέωση λήψης έγκρισης από την Εταιρεία ή από άλλους κατόχους τίτλων, με την επιφύλαξη του άρθρου 46 της 

οδηγίας 2001/34/ΕΚ, 
γ) τις σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές (συμπεριλαμβανομένων εμμέσων συμμετοχών μέσω 

πυραμιδικών διαρθρώσεων ή αλληλοσυμμετοχής) κατά την έννοια του άρθρου 85 της οδηγίας 2001/34/ΕΚ, 
δ) τους κατόχους κάθε είδους τίτλων που παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγχου και περιγραφή των εν λόγω 

δικαιωμάτων, 
ε) τον μηχανισμό ελέγχου που τυχόν προβλέπεται σε ένα σύστημα συμμετοχής των εργαζομένων, εφόσον τα 

δικαιώματα ελέγχου δεν ασκούνται άμεσα από τους εργαζόμενους, 
στ) τους κάθε είδους περιορισμούς στο δικαίωμα ψήφου, όπως τους περιορισμούς των δικαιωμάτων ψήφου σε 

κατόχους δεδομένου ποσοστού ή αριθμού ψήφων, τις προθεσμίες άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου, ή συστήματα 

στα οποία, με τη συνεργασία της Εταιρείας, τα χρηματοπιστωτικά δικαιώματα που απορρέουν από τίτλους 

διαχωρίζονται από την κατοχή των τίτλων, 
ζ) τις συμφωνίες μεταξύ μετόχων οι οποίες είναι γνωστές στην Εταιρεία και δύνανται να συνεπάγονται 

περιορισμούς στη μεταβίβαση τίτλων ή / και στα δικαιώματα ψήφου, κατά την έννοια της οδηγίας 2001/34/ΕΚ, 
η) τους κανόνες όσον αφορά τον διορισμό και την αντικατάσταση μελών του συμβουλίου καθώς και όσον αφορά 

την τροποποίηση του καταστατικού, 
θ) τις εξουσίες των μελών του συμβουλίου, ιδίως όσον αφορά τη δυνατότητα έκδοσης ή επαναγοράς μετοχών, 
ι) κάθε σημαντική συμφωνία στην οποία συμμετέχει η Εταιρεία και η οποία αρχίζει να ισχύει, τροποποιείται ή λήγει 

σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρείας κατόπιν δημόσιας προσφοράς εξαγοράς και τα αποτελέσματα της 

συμφωνίας αυτής, εκτός εάν, ως εκ της φύσεως της, η κοινολόγηση της θα προκαλούσε σοβαρή ζημία στην 

Εταιρεία. Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει όταν η Εταιρεία είναι ρητά υποχρεωμένη να κοινολογεί παρόμοιες 

πληροφορίες βάσει άλλων νομικών απαιτήσεων, 
ια) κάθε συμφωνία που έχει συνάψει η Εταιρεία με τα μέλη του συμβουλίου της ή του προσωπικού της, η οποία 

προβλέπει αποζημίωση σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο ή εάν τερματισθεί η 

απασχόληση τους εξαιτίας της δημόσιας προσφοράς εξαγοράς». 
 
Αναλυτικότερα τα ζητήματα σχετικά με πληροφοριακά στοιχεία του αρ. 10 παρ. 1 γ, δ, στ της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21 Απριλίου 2004 σχετικά με τις δημόσιες προσφορές 
εξαγοράς και ειδικότερα για τις σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές, τους κατόχους κάθε είδους τίτλων που 
παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγχου και περιγραφή των εν λόγω δικαιωμάτων, τους περιορισμούς στο δικαίωμα 
ψήφου, έχουν αναπτυχθεί αναλυτικά στην ενότητα «ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ 
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 παρ. 7-8 ΤΟΥ Ν. 3556/2007» της 
Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 
Η παρούσα Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης αποτελεί αναπόσπαστο και ειδικό τμήμα της ετήσιας Έκθεσης 
Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. 
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Ζ. Μερισματική πολιτική της ΟΠΑΠ Α.Ε. - Διάθεση καθαρών κερδών 
 
Σχετικά με τη διανομή μερίσματος, η Διοίκηση της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ άλλων: α) την 
αποδοτικότητα της Εταιρείας, β) τις προοπτικές και τους στόχους για το έτος 2012, γ) τα επενδυτικά πλάνα και δ) τη 
δεδομένη δημοσιονομική θέση του ελληνικού δημοσίου για επιβολή έκτακτης εισφοράς, προτείνει με βάση τα 
καθαρά κέρδη της ΟΠΑΠ Α.Ε. τη διανομή μερίσματος ίσου με € 0,72 ανά μετοχή (συνολικού ποσού € 
229.680.000,00 προ παρακράτησης φόρου 25% σύμφωνα με τα οριζόμενα στη φορολογική νομοθεσία) έναντι € 
1,54 ανά μετοχή το 2010, μειωμένου κατά 53,25%. 
Από τα καθαρά κέρδη της ΟΠΑΠ Α.Ε. (μετά την αφαίρεση του φόρου εισοδήματος καθώς και του αναβαλλόμενου 
φόρου) ύψους € 542.911.642,15 αφού μεταφερθεί ποσό € 313.231.642,15 στα αδιανέμητα κέρδη της καθαρής θέσης 
της ΟΠΑΠ Α.Ε., το υπόλοιπο δύναται να διατεθεί προς απόδοση διανομής μερίσματος χρήσης 2011 ως εξής:  
 

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ 542.911.642,15 
ΑΔΙΑΝΕΜΗΤΑ ΚΕΡΔΗ 313.231.642,15 
ΣΥΝΟΛΟ 229.680.000,00 
ΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 0,72 

€ ανά Μετοχή Μέρισμα 
Η. Αριθμός και ονομαστική αξία μετοχών 
Όλες οι μετοχές που έχουν εκδοθεί από την Εταιρεία είναι κοινές μετοχές. 
Ο συνολικός εγκεκριμένος αριθμός κοινών μετοχών ήταν 319.000.000 στις 31 Δεκεμβρίου 2011 με ονομαστική αξία 
€ 0,30 ανά μετοχή (€ 0,30 το έτος 2010). Όλες οι εκδοθείσες μετοχές είναι πλήρως εξοφλημένες.  
Δεν υπήρχαν μεταβολές στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2011. 
 
Θ. Σημαντικά γεγονότα μετά τη λήξη της χρήσης 2011 και μέχρι την ημερομηνία ανακοίνωσης της ετήσιας 
οικονομικής έκθεσης. 
Η ΟΠΑΠ Α.Ε. γνωστοποίησε, σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 3556/2007 και την από 27.1.2012 σχετική 
ενημέρωση, ότι σύμφωνα με το άρθρο 2 § 4 & 5 του Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152/1.7.2011/Α') και σε εφαρμογή της υπ' 
αρ. 193/27.10.2011 (ΦΕΚ 2501/4.11.2011/Β') απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και 
Αποκρατικοποιήσεων, ότι το Ελληνικό Δημόσιο μεταβίβασε στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ταμείο 
Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» 92.510.000 μετοχές της ΟΠΑΠ Α.Ε., ήτοι ποσοστό 29,00% 
του μετοχικού κεφαλαίου της. Σημειώνεται ότι το ποσοστό του Ελληνικού Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο της 
ΟΠΑΠ Α.Ε. διαμορφώνεται πλέον σε 5%. 
Σε συνέχεια της από 27.1.2012 ανακοίνωσης σχετικά με την εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση 92.510.000 μετοχών 
της ΟΠΑΠ Α.Ε. (ποσοστό 29,00%) και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου από το Ελληνικό Δημόσιο στην ανώνυμη 
εταιρεία με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.», διευκρινίζεται ότι το 
Ελληνικό Δημόσιο ως αποκλειστικός μέτοχος της ως άνω εταιρείας ελέγχει έμμεσα τα ανωτέρω δικαιώματα ψήφου. 
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Δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά θέματα που να έχουν ανακύψει έπειτα από το πέρας της χρήσης που έληξε την 31 
Δεκεμβρίου 2011. 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 παρ. 7-8 ΤΟΥ Ν. 3556/2007 

Η παρούσα επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση 
των Μετόχων της περιλαμβάνει αναλυτικές πληροφορίες σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 4 
του Ν. 3556/2007.  
1. Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας 
Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ενενήντα πέντε εκατομμύρια επτακόσιες χιλιάδες (€ 95.700.000), 
διαιρούμενο σε τριακόσια δεκαεννέα εκατομμύρια (319.000.000) κοινές ονομαστικές, με δικαίωμα ψήφου, μετοχές, 
ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (€ 0,30) εκάστη. 
Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας δεν μεταβλήθηκε κατά τη διάρκεια της χρήσης 1.1.2011 έως 31.12.2011. 
 Όλες οι μετοχές είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, στην 
κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης. 
Τα δικαιώματα των μετόχων της Εταιρείας, που πηγάζουν από τη μετοχή της, ισοδυναμούν με το ποσοστό 
συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο. Κάθε μετοχή παρέχει όλα τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις που προβλέπει ο Νόμος και το Καταστατικό της και ειδικότερα: 
Το δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας. 
Το δικαίωμα επί του μερίσματος από τα ετήσια ή τα κατά την εκκαθάριση κέρδη της Εταιρείας καθώς επίσης και το 
δικαίωμα στη περιουσία της σε περίπτωση εκκαθάρισης. Μέρισμα δικαιούται κάθε μέτοχος ο οποίος αναφέρεται 
στο τηρούμενο από την Εταιρεία μητρώο μετόχων κατά την ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος. Ο 
τρόπος και ο χρόνος καταβολής ανακοινώνεται από την Εταιρεία μέσω των μέσων ενημέρωσης που προβλέπονται 
στο Ν. 3556/2007 και τις οικείες αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Το δικαίωμα είσπραξης του μερίσματος 
παραγράφεται και το αντίστοιχο ποσό περιέρχεται στο Δημόσιο μετά την παρέλευση 5 ετών από το τέλος του έτους 
κατά το οποίο ενέκρινε την διανομή του η Γενική Συνέλευση. 
Το δικαίωμα προτίμησης σε κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με μετρητά και την ανάληψη νέων 
μετοχών. 
Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλες τις αρμοδιότητες και εξουσίες της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης 
(σύμφωνα με το άρθρο 48 του καταστατικού της). Η ευθύνη των μετόχων της Εταιρείας περιορίζεται στην 
ονομαστική αξία των μετοχών που κατέχουν. 
Το δικαίωμα λήψης αντιγράφου των οικονομικών καταστάσεων και των εκθέσεων των ορκωτών ελεγκτών και του 
Διοικητικού Συμβουλίου. 
2. Περιορισμοί στη μεταβίβαση μετοχών της εταιρείας 
Η μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας γίνεται όπως ορίζει ο νόμος και δεν υφίστανται περιορισμοί στη 
μεταβίβασή τους από το καταστατικό της, πλην του ποσοστού των μετοχών που κατέχει το Ελληνικό Δημόσιο, το 
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οποίο σύμφωνα με τον παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 3336/2005, δεν μπορεί να είναι κατώτερο του 34% του εκάστοτε 
μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. 
 
 
3. Σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές κατά την έννοια των διατάξεων του Ν. 3556/2007 
Οι μέτοχοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που στις 31.12.2011, σύμφωνα με δήλωσή τους, κατέχουν άμεσα ή έμμεσα 
ποσοστό μεγαλύτερο από 5% του συνολικού αριθμού των μετοχών της και των αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου, 
παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα: 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ      ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ     34,0001% 
CAPITAL RESEARCH AND MANAGEMENT COMPANY 11,5439%* 
*Στο ανωτέρω ποσοστό συμπεριλαμβάνεται ποσοστό 5,033% δικαιωμάτων ψήφου της ελεγχόμενης από αυτήν 
εταιρείας Capital World Growth and Income Fund, Inc.(“WGI”). 
 
4. Κάτοχοι κάθε είδους μετοχών που παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγχου 
Δεν υφίστανται μετοχές της Εταιρείας που παρέχουν στους κατόχους τους ειδικά δικαιώματα ελέγχου. 
5. Περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου 
Δεν υφίστανται  από τις διατάξεις του  καταστατικού της Εταιρείας περιορισμοί των δικαιωμάτων ψήφου στους 
κατόχους αυτών. 
6. Συμφωνίες μετόχων γνωστές στην Εταιρεία, που συνεπάγονται περιορισμούς στη μεταβίβαση μετοχών ή 
στην άσκηση δικαιωμάτων ψήφου 
Δεν είναι γνωστή στην Εταιρεία η ύπαρξη συμφωνιών μεταξύ των μετόχων της, οι οποίες συνεπάγονται 
περιορισμούς στη μεταβίβαση των μετοχών της ή στην άσκηση δικαιωμάτων ψήφου που απορρέουν από τις 
μετοχές της. 
7. Κανόνες διορισμού και αντικατάστασης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και τροποποίησης του 
καταστατικού 
Οι κανόνες που προβλέπει το καταστατικό της Εταιρείας για το διορισμό και την αντικατάσταση των μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου της και την τροποποίηση των διατάξεων του καταστατικού δεν διαφοροποιούνται από τα 
προβλεπόμενα στον Κ.Ν. 2190/1920 όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
8. Αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου ή ορισμένων μελών του για έκδοση νέων μετοχών ή την αγορά 
ιδίων μετοχών 
Σύμφωνα με το άρθρο 8 του καταστατικού της Εταιρείας, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία υπόκειται 
στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, μπορεί να εκχωρείται στο 
Διοικητικό Συμβούλιο το δικαίωμα, με απόφασή του που θα λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) 
τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων 
μετοχών, μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο 
Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από 
τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση. Δεν 
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έχει ληφθεί τέτοια απόφαση από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Σύμφωνα με το ίδιο άρθρο του καταστατικού, με 
απόφαση της καταστατικής Γενικής Συνέλευσης μπορεί να θεσπίζεται πρόγραμμα διάθεσης μετοχών στα μέλη του 
Δ.Σ. και στο προσωπικό της Εταιρείας, καθώς επίσης και των συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών, με τη μορφή 
δικαιώματος προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών, με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρ. 13 του άρθρου 
13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Δεν έχει ληφθεί τέτοια απόφαση από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, οι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο 
Αθηνών εταιρείες μπορούν να αποκτούν ίδιες μετοχές, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων τους, η 
οποία ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις των προβλεπόμενων αποκτήσεων και, ιδίως, τον ανώτατο αριθμό 
μετοχών που είναι δυνατόν να αποκτηθούν και τη διάρκεια για την οποία χορηγείται η έγκριση. Η απόκτηση αυτών 
γίνεται με ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο νόμο. Δεν 
υπάρχει αντίθετη διάταξη στο καταστατικό της Εταιρείας. Δεν έχει ληφθεί τέτοια απόφαση από τη Γενική Συνέλευση 
των μετόχων. 
9. Σημαντικές συμφωνίες που έχει συνάψει η Εταιρεία που τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε 
περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρείας κατόπιν δημόσιας πρότασης και τα αποτελέσματα των 
συμφωνιών αυτών 
Δεν υφίσταται συμφωνίες, οι οποίες τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο 
της Εταιρείας κατόπιν δημόσιας πρότασης. 
10. Κάθε συμφωνία που η Εταιρεία έχει συνάψει με τα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου ή με το 
προσωπικό της, η οποία προβλέπει αποζημίωση σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιμο 
λόγο ή τερματισμό της θητείας ή της απασχόλησης τους εξαιτίας της δημόσιας πρότασης 
Δεν υπάρχουν συμφωνίες της Εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της, οι οποίες να προβλέπουν την 
καταβολή αποζημίωσης ειδικά σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο ή τερματισμού της 
θητείας ή της απασχόλησής τους εξαιτίας δημόσιας πρότασης. Οι σχηματισμένες προβλέψεις για αποζημιώσεις 
λόγω εξόδου από την υπηρεσία του προσωπικού της εταιρείας, ανήλθαν την 31.12.2011 στο ποσό των € 20.208 χιλ. 
(του Ομίλου € 20.711 χιλ.). 
 
 
Ιωάννης Σπανουδάκης 
  
 
 
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνων Σύμβουλος 
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IV. Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις 
 
Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου ΟΠΑΠ Α.Ε. (ο «Όμιλος») και της μητρικής ΟΠΑΠ Α.Ε. (η 
«Εταιρεία»)  εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΠΑΠ Α.Ε. στις 21 Μαρτίου 2012 και είναι αναρτημένες 
στη διεύθυνση διαδικτύου της Εταιρείας www.opap.gr καθώς και στο διαδικτυακό τόπο του Χ.Α. όπου και θα 
παραμείνουν στη διάθεση του επενδυτικού κοινού για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε ετών από την 
ημερομηνία της συντάξεως και δημοσιοποίησής τους. 
Επισημαίνεται ότι τα δημοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν 
από τις οικονομικές καταστάσεις στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη μία γενική ενημέρωση για την 
οικονομική κατάσταση, την οικονομική θέση και τα συνολικά έσοδα του Ομίλου και της Εταιρείας, αλλά δεν 
παρέχουν την ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων των χρηματοοικονομικών 
επιδόσεων και των ταμειακών ροών της Εταιρείας και του Ομίλου σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ). 
Επιπλέον η Κατάσταση Χρηματοοικονομικής θέσης του Ομίλου και της ΟΠΑΠ Α.Ε. παρουσιάζει τρεις 
χρηματοοικονομικές περιόδους, κάνοντας χρήση των διατάξεων του ΔΛΠ 8 «Λογιστικές Πολιτικές, Μεταβολές των 
Λογιστικών Εκτιμήσεων και Λάθη», καθώς και του ΔΛΠ 1 περί «παρουσίασης των Οικονομικών Καταστάσεων». Οι 
Χρηματοοικονομικές περίοδοι 2010 και 2009 παρουσιάζονται αναμορφωμένες με βάση τη διόρθωση που 
διενεργήθηκε στα υπόλοιπα έναρξης της Χρηματοοικονομικής θέσης της τρέχουσας περιόδου 2011. Τα συγκριτικά 
στοιχεία της Κατάστασης Συνολικών Εσόδων δεν επηρεάστηκαν από τις ανωτέρω διορθώσεις. 
Περισσότερες πληροφορίες παρουσιάζονται στην ενότητα 6.3. 
Οι ελεγκτές των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της ΟΠΑΠ Α.Ε. για τη χρήση που έληξε την 
31.12.2011, είναι οι ελεγκτικές εταιρείες KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. και PWC A.E., ενώ για τις χρήσεις που 
έληξαν την 31 Δεκεμβρίου 2010 και 2009, ήταν η ελεγκτική εταιρεία GRANT THORNTON A.E. 
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1α. Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης του Ομίλου  
Για τις χρήσεις που έληξαν την 31 Δεκεμβρίου 2011, 2010 και 2009 

(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 
 

  ΣΗΜ.  31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ      
Κυκλοφορούν ενεργητικό     
Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα  11.1  195.894 657.488 699.587 
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διακρατούμενα 
μέχρι τη λήξη 11.2 - 8.471 - 
Αποθέματα  11.3 475 428 1.166 
Απαιτήσεις  11.4 51.651 44.553 35.509 
Λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού 11.5 36.849 19.554 15.838 
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού  284.869 730.494 752.100 
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό     
Ασώματες ακινητοποιήσεις  11.6 1.101.654 200.119 224.870 
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία  11.7 89.597 86.982 85.637 
Επενδύσεις σε ακίνητα 11.8 1.159 1.227 1.295 
Υπεραξία 11.9 8.435 8.435 8.435 
Επενδύσεις σε θυγατρικές 11.10 - - - 
Επενδύσεις σε συγγενείς 11.11 2.919 8.839 12.938 
Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις από πελάτες 11.4 1.122 1.258 3.368 
Λοιπά στοιχεία μη κυκλοφορούντος ενεργητικού 11.12 11.409 13.376 14.558 
Αναβαλλόμενοι φόροι ενεργητικού 11.13 3.026 8.622 21.320 
Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού  1.219.321 328.858 372.421 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  1.504.190 1.059.352 1.124.521 
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ     
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις     
Δάνεια 11.15 33.443 - - 
Λοιπές υποχρεώσεις  11.14 86.887 94.550 145.341 
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων 11.16 8.047 316 32.411 
Φόροι  11.17 9.472 144.650 219.294 
Δουλευμένες δαπάνες και λοιπές υποχρεώσεις 11.18 51.691 46.752 32.395 
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων  189.540 286.268 429.441 
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις     
Δάνεια 11.15 250.629 - - 
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων 11.16 798 1.131 8 
Προγράμματα παροχών προσωπικού  11.19 20.711 22.698 23.514 
Προβλέψεις 11.20 63.841 44.459 45.290 
Άλλες μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  11.21 89.159 8.222 7.856 
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων  425.138 76.510 76.668 
Ίδια κεφάλαια      
Μετοχικό κεφάλαιο  11.22 95.700 95.700 95.700 
Αποθεματικά  11.23 44.001 43.827 43.809 
Κέρδη εις νέον  749.811 557.047 478.903 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων   889.512 696.574 618.412 
Δικαιώματα μειοψηφίας  - - - 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  889.512 696.574 618.412 
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  1.504.190 1.059.352 1.124.521 

 
Οι συνημμένες σημειώσεις στις σελίδες από 62 έως 134 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των οικονομικών 

καταστάσεων 
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1β. Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της ΟΠΑΠ Α.Ε. 
Για τις χρήσεις που έληξαν την 31 Δεκεμβρίου 2011, 2010 και 2009 

(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 
 

  ΣΗΜ.  31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 
   Αναθεωρημένο Αναθεωρημένο 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ      
Κυκλοφορούν ενεργητικό     
Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα  11.1  105.548 557.531 598.942 
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
διακρατούμενα μέχρι τη λήξη 11.2 - 8.471 - 
Αποθέματα  11.3 - - 1.080 
Απαιτήσεις  11.4 52.950 46.792 38.979 
Λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού 11.5 34.451 17.794 15.496 
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού  192.949 630.588 654.497 
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό     
Ασώματες ακινητοποιήσεις  11.6 1.101.647 200.104 224.857 
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια 
στοιχεία  11.7 79.753 81.067 83.355 
Επενδύσεις σε ακίνητα 11.8 2.467 2.611 2.754 
Υπεραξία 11.9 - - - 
Επενδύσεις σε θυγατρικές 11.10 36.527 36.527 36.527 
Επενδύσεις σε συγγενείς 11.11 1.200 1.200 1.200 
Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις από πελάτες 11.4 1.102 1.258 3.368 
Λοιπά στοιχεία μη κυκλοφορούντος ενεργητικού 11.12 64.728 67.500 68.730 
Αναβαλλόμενοι φόροι ενεργητικού 11.13 1.634 6.245 21.444 
Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού  1.289.058 396.512 442.235 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  1.482.007 1.027.100 1.096.732 
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ     
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις     
Δάνεια 11.15 33.443 - - 
Λοιπές υποχρεώσεις  11.14 83.103 83.509 139.154 
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων 11.16 7.713 8 32.411 
Φόροι  11.17 7.482 142.585 217.618 
Δουλευμένες δαπάνες και λοιπές υποχρεώσεις 11.18 46.346 44.160 30.755 
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων  178.087 270.262 419.938 
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις     
Δάνεια 11.15 250.629 - - 
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων 11.16 - - 8 
Προγράμματα παροχών προσωπικού  11.19 20.208 22.339 23.338 
Προβλέψεις 11.20 62.566 43.310 44.090 
Άλλες μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  11.21 88.982 8.046 7.672 
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων  422.385 73.695 75.108 
Ίδια κεφάλαια      
Μετοχικό κεφάλαιο  11.22 95.700 95.700 95.700 
Αποθεματικά  11.23 43.060 43.060 43.060 
Κέρδη εις νέον  742.775 544.383 462.926 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων   881.535 683.143 601.686 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  881.535 683.143 601.686 
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  1.482.007 1.027.100 1.096.732 
Οι συνημμένες σημειώσεις στις σελίδες από 62 έως 134 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των οικονομικών 

καταστάσεων 
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2. Κατάσταση συνολικού εισοδήματος 
Για τις χρήσεις που έληξαν την 31 Δεκεμβρίου 2011 και 2010 

(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ πλην των κερδών ανά μετοχή) 
 

  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
  ΣΗΜ.  2011 2010 2011 2010 
Κύκλος εργασιών 10.1/2 4.358.487 5.140.015 4.172.459 4.937.530 
Κέρδη στους νικητές παιχνιδιών 11.25 (2.945.073) (3.486.094) (2.823.526) (3.354.676) 
Καθαρά έσοδα  1.413.414 1.653.921 1.348.933 1.582.854 
Κόστος παροχής υπηρεσιών 11.25 (562.862) (617.952) (521.913) (573.993) 
Μικτό κέρδος  850.552 1.035.969 827.020 1.008.861 
Άλλα λειτουργικά έσοδα  11.26 6.849 5.595 24.767 24.621 
Δαπάνες διάθεσης 11.27 (116.277) (127.442) (111.568) (124.294) 
Δαπάνες διοίκησης 11.27 (36.795) (29.687) (39.903) (31.676) 
Άλλα λειτουργικά έξοδα 11.28 (13.863) (12.838) (13.826) (12.758) 
Λειτουργικό αποτέλεσμα  690.466 871.597 686.490 864.754 
Κέρδη / (Ζημιές) από πώληση παγίων  41 (204) - (204) 
Έσοδα / (Ζημιές) από συγγενείς επιχειρήσεις 11.11 (395) (1.099) -  
Ζημιές από απομείωση περιουσιακών στοιχείων 11.11 (5.526) (3.000) - - 
Χρηματοοικονομικά έσοδα  11.29 24.087 25.083 20.178 21.314 
Χρηματοοικονομικά έξοδα 11.29 (8.950) (2.827) (8.611) (2.626) 
Μερίσματα από θυγατρικές  - - 4.000 10.000 
Κέρδη προ φόρου εισοδήματος  699.723 889.550 702.057 893.238 
Τρέχων φόρος εισοδήματος 11.30 (156.669) (301.050) (154.534) (298.942) 
Αναβαλλόμενος φόρος 11.30 (5.596) (12.698) (4.611) (15.199) 
Κέρδη μετά φόρων  537.458 575.802 542.912 579.097 
Ιδιοκτήτες μητρικής  537.458 575.802 542.912 579.097 
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης μετά 
από φόρους  537.458 575.802 542.912 579.097 
Ιδιοκτήτες μητρικής  537.458 575.802 542.912 579.097 
Βασικά κέρδη ανά μετοχή σε € 11.31 1,6848 1,8050 1,7019 1,8154 

 
Οι συνημμένες σημειώσεις στις σελίδες από 62 έως 134 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των οικονομικών 

καταστάσεων 
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3. Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων 
3.1. Ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων  

Για τις χρήσεις που έληξαν την 31 Δεκεμβρίου 2011, 2010 και 2009 
(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 

 

  
Μετοχικό 
κεφάλαιο Αποθεματικά Κέρδη εις νέον 

Αποθεματικό μετατροπής 
οικονομικών καταστάσεων 

εξωτερικού 
Σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων 

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2009 95.700 43.700 539.196 (23) 678.573 
Συνολικά συγκεντρωτικά έσοδα περιόδου 
1.1-31.12.2009 - - 593.789 - 593.789 
Αποθεματικά - 109 (109) - 0 
Μερίσματα πληρωθέντα - - (653.950) - (653.950) 
Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2009 95.700 43.809 478.926 (23) 618.412 
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2010 95.700 43.809 478.926 (23) 618.412 
Συνολικά συγκεντρωτικά έσοδα περιόδου 
1.1-31.12.2010 - - 575.802 - 575.802 
Αποθεματικά - 18 (18) - 0 
Μερίσματα πληρωθέντα - - (497.640) - (497.640) 
Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2010 95.700 43.827 557.070 (23) 696.574 
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2011 95.700 43.827 557.070 (23) 696.574 
Αποθεματικό μετατροπής οικονομικών 
καταστάσεων εξωτερικού - - (23) 23 0 
Συνολικά συγκεντρωτικά έσοδα περιόδου 
1.1-31.12.2011 - - 537.458 - 537.458 
Αποθεματικά - 174 (174) - 0 
Μερίσματα πληρωθέντα - - (344.520) - (344.520) 
Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2011 95.700 44.001 749.811 0 889.512 

Οι συνημμένες σημειώσεις στις σελίδες από 62 έως 134 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των οικονομικών καταστάσεων 
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3.2. Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων της ΟΠΑΠ Α.Ε. 
Για τις χρήσεις που έληξαν την 31 Δεκεμβρίου 2011, 2010 και 2009 

(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 
 

 Μετοχικό 
κεφάλαιο Αποθεματικά Κέρδη εις 

νέον 
Σύνολο Ιδίων 
κεφαλαίων 

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2009 95.700 43.060 488.378 627.138 
Συνολικά συγκεντρωτικά έσοδα περιόδου 1.1-
31.12.2009 - - 586.993 586.993 
Μερίσματα πληρωθέντα - - (653.950) (653.950) 
Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2009 95.700 43.060 421.421 560.181 
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2010 (δημοσιευμένο) 95.700 43.060 421.421 560.181 
Επίπτωση αλλαγής κατά ΔΛΠ 8 (παράγραφος 6.3) - - 41.505 41.505 
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2010 (αναμορφωμένο) 95.700 43.060 462.926 601.686 
Συνολικά συγκεντρωτικά έσοδα περιόδου 1.1-
31.12.2010 - - 579.097 579.097 
Μερίσματα πληρωθέντα - - (497.640) (497.640) 
Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2010 95.700 43.060 502.878 641.638 
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2011 (δημοσιευμένο) 95.700 43.060 502.878 641.638 
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2011 (αναμορφωμένο) 95.700 43.060 544.383 683.143 
Συνολικά συγκεντρωτικά έσοδα περιόδου 1.1-
31.12.2011 - - 542.912 542.912 
Μερίσματα πληρωθέντα - - (344.520) (344.520) 
Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2011 95.700 43.060 742.775 881.535 

 
Οι συνημμένες σημειώσεις στις σελίδες από 62 έως 134 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των οικονομικών καταστάσεων 
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4. Κατάσταση ταμειακών ροών  
Για τις χρήσεις που έληξαν την 31 Δεκεμβρίου 2011 και 2010 

(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 
   ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 ΣΗΜ.  2011 2010 2011 2010 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ       
Κέρδη προ φόρων  699.723 889.550 702.057 893.238 
Προσαρμογή για:      
Αποσβέσεις 11.25/27 43.758 39.655 42.820 39.086 
Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα 11.29 (15.100) (22.149) (15.530) (28.581) 
Προγράμματα παροχών προσωπικού  11.25/27 1.887 2.320 1.764 2.147 
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις  5.500 1.000 5.500 1.000 
Άλλες προβλέψεις 11.28 9.282 6.779 9.256 6.731 
Συναλλαγματικές διαφορές 11.29 (37) (107) (37) (107) 
Υποτίμηση επενδύσεων 11.11 5.526 3.000 - - 
Μερίδιο αποτελέσματος σε συνδεδεμένες εταιρείες 11.11 395 1.099 - - 
Αποτελέσματα από επενδυτικές δραστηριότητες  (41) 217 - 204 
Σύνολο  750.893 921.364 745.830 913.718 
Μεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης      
(Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων  (47) 738 - 1.080 
(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων  (5.960) (9.446) (6.147) (6.890) 
Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)  12.582 (42.784) 19.590 (48.444) 
Αύξηση / (μείωση) φόρων πληρωθέντων  (825) (57.496) (996) (56.989) 
Σύνολο  756.643 812.376 758.277 802.475 
Τόκοι έξοδα  (1.728) (647) (1.644) (572) 
Φόροι εισοδήματος πληρωθέντες  (298.214) (356.888) (295.984) (355.856) 
Ταμειακές ροές από λειτουργικές 
δραστηριότητες 

 
456.701 454.841 460.649 446.047 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ      
Είσπραξη από πώληση παγίων  111 34 - - 
Είσπραξη / Αγορά χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων 

 
8.836 (8.690) 8.836 (8.690) 

Αγορά ασώματων ακινητοποιήσεων 11.6 (849.603) (1.228) (849.602) (1.204) 
Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων 11.7 (20.281) (13.517) (15.276) (10.905) 
Μερίσματα από θυγατρικές  - - 3.790 10.000 
Τόκοι έσοδα  21.454 21.766 18.018 18.277 
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες  (839.483) (1.635) (834.234) 7.478 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ      
Είσπραξη από δάνειο 11.15 290.000 - 290.000 - 
Πληρωμές εξόδων χρηματοδότησης δανείου 11.15 (6.164) - (6.164) - 
Πληρωμές τόκων χρηματοδοτικών μισθώσεων  (4.282) (117) (4.175) - 
Πληρωμές κεφαλαίου χρηματοδοτικών μισθώσεων  (13.538) (32.663) (13.231) (32.411) 
Μερίσματα πληρωθέντα  (344.828) (462.525) (344.828) (462.525) 
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες 

 
(78.812) (495.305) (78.398) (494.936) 

Καθαρή αύξηση / (μείωση) διαθεσίμων   
και ταμειακών ισοδυνάμων  (461.594) (42.099) (451.983) (41.411) 
Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα έναρξης χρήσης  657.488 699.587 557.531 598.942 
Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα τέλους 
χρήσης 

 
195.894 657.488 105.548 557.531 

Οι συνημμένες σημειώσεις στις σελίδες από 62 έως 134 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των οικονομικών 
καταστάσεων 
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5. Πληροφορίες για την Εταιρεία και τον Όμιλο 
5.1. Γενικές πληροφορίες 
Οι οικονομικές καταστάσεις Εταιρείας και Ομίλου έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) όπως αυτά έχουν αναπτυχθεί και δημοσιευθεί από την Επιτροπή Διεθνών 
Λογιστικών Προτύπων (IASB) και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
H ΟΠΑΠ Α.Ε. είναι η μητρική εταιρεία του Ομίλου. Ιδρύθηκε το 1958 ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, 
ανασυστάθηκε σε ανώνυμη εταιρεία το 1999 με έδρα την Ελλάδα και η τήρηση των λογιστικών βιβλίων ως 
ανώνυμης εταιρείας ξεκίνησε το 2000. Έδρα της Εταιρείας, η οποία αποτελεί και το βασικό τόπο διεξαγωγής των 
εργασιών της είναι η Λεωφ. Κηφισού 62, 121 32 Περιστέρι, Ελλάδα. Οι μετοχές της ΟΠΑΠ Α.Ε. είναι εισηγμένες στο 
Χρηματιστήριο Αθηνών. 
Οι οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2011 (συμπεριλαμβανομένων και των 
συγκριτικών στοιχείων της χρήσεως που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2010) εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο 
την 21 Μαρτίου 2012. 
5.2. Φύση δραστηριοτήτων 
Η Εταιρεία εξαγόρασε στις 13.10.2000 το 20ετές αποκλειστικό δικαίωμα διεξαγωγής, οργάνωσης και λειτουργίας 
συγκεκριμένων αριθμολαχείων και παιχνιδιών πρόγνωσης αθλητικών γεγονότων έναντι ποσού € 322.817 χιλ. Βάσει 
της παραπάνω εξαγοράς η Εταιρεία έχει το αποκλειστικό δικαίωμα διεξαγωγής, οργάνωσης και λειτουργίας εννέα 
ήδη υφιστάμενων αριθμολαχείων και παιχνιδιών πρόγνωσης αθλητικών γεγονότων, καθώς και δύο νέων 
αριθμολαχείων που δεν έχουν εισαχθεί ακόμα στην αγορά. Το παραπάνω αποκλειστικό δικαίωμα επεκτάθηκε μέχρι 
12.10.2030 έναντι τιμήματος ποσού € 375.000 χιλ. Η Εταιρεία έχει επίσης το αποκλειστικό δικαίωμα εκμετάλλευσης 
και διαχείρισης οποιουδήποτε νέου παιχνιδιού πρόγνωσης αθλητικών γεγονότων στην Ελλάδα καθώς και το 
δικαίωμα πρώτης προτίμησης για κάθε νέο παιχνίδι που θα αποφασίσει να διεξάγει το Ελληνικό Δημόσιο.  
Προς το παρόν, η Εταιρεία οργανώνει, διεξάγει και λειτουργεί έξι αριθμολαχεία (ΤΖΟΚΕΡ, ΛΟΤΤΟ, ΠΡΟΤΟ, EXTRA 
5, SUPER 3 και KΙΝΟ) και τρία παιχνίδια πρόγνωσης αθλητικών γεγονότων (ΣΤΟΙΧΗΜΑ, ΠΡΟΠΟ και ΠΡΟΠΟ-
ΓΚΟΛ). Επίσης έχει σχεδιάσει δύο νέα τυχερά παιχνίδια (BINGO και SUPER 4). 
Στις 4.11.2011 χορηγήθηκε στην ΟΠΑΠ Α.Ε. άδεια για την εγκατάσταση και εκμετάλλευση 35.000 
παιγνιομηχανημάτων (σημείωση 11.6). 
Ο Όμιλος προσφέρει τα παιχνίδια του μέσω ενός εκτεταμένου on-line δικτύου 4.816 σημείων πώλησης εκ των 
οποίων τα 165 λειτουργούν στην Κύπρο βάσει διακρατικής συμφωνίας της ΟΠΑΠ Α.Ε. με τη θυγατρική ΟΠΑΠ 
ΚΥΠΡΟΥ LTD. 

6. Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων 
Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, και την αρχή της συνέχισης 
της δραστηριότητας (going concern). 
Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) 
απαιτεί τη χρήση λογιστικών εκτιμήσεων. Επίσης, απαιτεί την κρίση της Διοίκησης κατά την εφαρμογή των 
λογιστικών αρχών του Ομίλου. Οι περιπτώσεις οι οποίες περιλαμβάνουν μεγαλύτερο βαθμό κρίσης και 
πολυπλοκότητας ή οι περιπτώσεις όπου οι υποθέσεις και οι εκτιμήσεις είναι σημαντικές για τις οικονομικές 
καταστάσεις, περιλαμβάνονται στη σημείωση 6.2. 
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6.1. Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες 
 
Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά 
για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης ή μεταγενέστερα. Η εκτίμηση του 
Ομίλου σχετικά με την επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερμηνειών 
παρατίθεται παρακάτω. 
 
6.1.1. Πρότυπα και διερμηνείες υποχρεωτικές για την τρέχουσα οικονομική χρήση  
 
ΔΛΠ 24 (Τροποποίηση) «Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών»  
Η παρούσα τροποποίηση επιχειρεί να μειώσει τις γνωστοποιήσεις των συναλλαγών ανάμεσα σε συνδεδεμένα μέρη 
Δημοσίου (government-related entities) και να αποσαφηνίσει την έννοια του συνδεδεμένου μέρους. Συγκεκριμένα, 
καταργείται η υποχρέωση των συνδεδεμένων μερών Δημοσίου να γνωστοποιήσουν τις λεπτομέρειες όλων των 
συναλλαγών με το Δημόσιο και με άλλα συνδεδεμένα μέρη Δημοσίου, αποσαφηνίζει και απλοποιεί τον ορισμό του 
συνδεδεμένου μέρους και επιβάλλει τη γνωστοποίηση όχι μόνο των σχέσεων, των συναλλαγών και των υπολοίπων 
ανάμεσα στα συνδεδεμένα μέρη αλλά και των δεσμεύσεων τόσο στις ατομικές όσο και στις ενοποιημένες 
οικονομικές καταστάσεις. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο. 
 
ΔΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση»  
Η παρούσα τροποποίηση παρέχει επεξηγήσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ορισμένα δικαιώματα πρέπει να 
ταξινομηθούν. Συγκεκριμένα, δικαιώματα, δικαιώματα προαίρεσης ή δικαιώματα αγοράς μετοχής για την απόκτηση 
συγκεκριμένου αριθμού ιδίων συμμετοχικών τίτλων της οικονομικής οντότητας για ένα συγκεκριμένο ποσό 
οποιουδήποτε νομίσματος αποτελούν συμμετοχικούς τίτλους εάν η οικονομική οντότητα προσφέρει αυτά τα 
δικαιώματα, δικαιώματα προαίρεσης ή δικαιώματα αγοράς μετοχής αναλογικά σε όλους τους υφιστάμενους 
μετόχους της ίδιας κατηγορίας των ιδίων, μη παραγώγων, συμμετοχικών τίτλων. Η συγκεκριμένη τροποποίηση δεν 
έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. 
 
ΕΔΔΠΧΑ 19 «Διαγραφή Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων με συμμετοχικούς τίτλους» 
Η Διερμηνεία 19 αναφέρεται στο λογιστικό χειρισμό από την οικονομική οντότητα που εκδίδει συμμετοχικούς τίτλους 
σε έναν πιστωτή, προκειμένου να διακανονιστεί, ολόκληρη ή εν μέρει, μια χρηματοοικονομική υποχρέωση. Η 
διερμηνεία αυτή δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο. 
 
ΕΔΔΠΧΑ 14 (Τροποποίηση) «Όρια Περιουσιακών Στοιχείων Καθορισμένων Παροχών, Ελάχιστο Απαιτούμενο 
Σχηματισμένο Κεφάλαιο και η αλληλεπίδρασή τους» 
Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται σε περιορισμένες περιπτώσεις: όταν η οικονομική οντότητα υπόκειται σε ελάχιστο 
απαιτούμενο σχηματισμένο κεφάλαιο και προβαίνει σε πρόωρη καταβολή των εισφορών για κάλυψη αυτών των 
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απαιτήσεων. Οι τροποποιήσεις αυτές επιτρέπουν σε μία τέτοια οικονομική οντότητα να αντιμετωπίσει το όφελος 
από μια τέτοια πρόωρη πληρωμή ως περιουσιακό στοιχείο. Η διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο. 
 
6.1.2. Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τμήμα του προγράμματος ετήσιων βελτιώσεων για το 
2010 του ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) 
 
Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται στα ΔΠΧΑ ως 
επακόλουθο των αποτελεσμάτων του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων του ΣΔΛΠ που δημοσιεύτηκε τον Μάιο 
2010. Εφόσον δεν αναφέρεται διαφορετικά, οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν σημαντική επίπτωση στις οικονομικές 
καταστάσεις του Ομίλου. 
 
ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» 
Οι τροποποιήσεις παρέχουν επιπρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με: (α) συμφωνίες ενδεχόμενου τιμήματος που 
προκύπτουν από συνενώσεις επιχειρήσεων με ημερομηνίες απόκτησης που προηγούνται της εφαρμογής του ΔΠΧΑ 
3 (2008), (β) την επιμέτρηση της μη ελέγχουσας συμμετοχής, και (γ) λογιστική αντιμετώπιση των συναλλαγών 
πληρωμής που βασίζονται σε αξίες μετοχών και που αποτελούν μέρος μιας επιχειρηματικής συνένωσης, 
συμπεριλαμβανομένων των επιβραβεύσεων που βασίζονται σε αξίες μετοχών και που δεν αντικαταστάθηκαν ή 
εκούσια αντικαταστάθηκαν. 
 
ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» 
Οι τροποποιήσεις περιλαμβάνουν πολλαπλές διευκρινίσεις σχετικά με τις γνωστοποιήσεις των χρηματοοικονομικών 
μέσων. 
 
ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» 
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι οικονομικές οντότητες μπορούν να παρουσιάζουν την ανάλυση των συστατικών 
στοιχείων των λοιπών συνολικών εσόδων είτε στην κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων είτε στις σημειώσεις. 
 
ΔΛΠ 27 «Ενοποιημένες και Ιδιαίτερες Οικονομικές Καταστάσεις» 
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι τροποποιήσεις των ΔΛΠ 21, ΔΛΠ 28 και ΔΛΠ 31 που απορρέουν από την 
αναθεώρηση του ΔΛΠ 27 (2008) πρέπει να εφαρμόζονται μελλοντικά. 
 
ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά»  
Η τροποποίηση δίνει μεγαλύτερη έμφαση στις αρχές γνωστοποίησης που πρέπει να εφαρμόζονται σε σχέση με 
σημαντικά γεγονότα και συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων των μεταβολών αναφορικά με επιμετρήσεις στην 
εύλογη αξία, καθώς και στην ανάγκη επικαιροποίησης των σχετικών πληροφοριών από την πιο πρόσφατη ετήσια 
έκθεση.  
ΕΔΔΠΧΑ 13 «Προγράμματα Πιστότητας Πελατών» 
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Η τροποποίηση διευκρινίζει την έννοια του όρου «εύλογη αξία», στο πλαίσιο της επιμέτρησης της επιβράβευσης των 
προγραμμάτων πιστότητας πελατών. 
 
6.1.3. Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικές από περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από 1 Ιανουαρίου 
2012 
ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 
1 Ιανουαρίου 2015) 
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. Ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 9 στις οικονομικές του 
καταστάσεις. Το ΔΠΧΑ 9 δεν μπορεί να εφαρμοστεί νωρίτερα από τον Όμιλο διότι δεν έχει υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο όταν υιοθετηθεί, ο Όμιλος θα αποφασίσει εάν θα εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 9 νωρίτερα από 
την 1 Ιανουαρίου 2015. 
 
ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση Εύλογης Αξίας» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 
την 1 Ιανουαρίου 2013) 
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. Το πρότυπο 
δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 
ΕΔΔΠΧΑ 20 «Δαπάνες απογύμνωσης υπαίθριων ορυχείων κατά το στάδιο της παραγωγής» (εφαρμόζεται 
στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2013) 
Αυτή η διερμηνεία παρέχει καθοδήγηση για τη λογιστικοποίηση των δαπανών της απομάκρυνσης των στείρων 
υπερκείμενων («απογύμνωση») κατά το στάδιο της παραγωγής ενός ορυχείου. Βάσει αυτής της διερμηνείας, οι 
μεταλλευτικές οικονομικές οντότητες πιθανώς να χρειαστεί να διαγράψουν στα αποτελέσματα εις νέον της έναρξης 
της περιόδου τις ήδη κεφαλαιοποιημένες δαπάνες απογύμνωσης των ορυχείων οι οποίες δεν μπορούν να 
αποδοθούν σε ένα αναγνωρίσιμο συστατικό ενός αποθέματος μεταλλεύματος (“ore body”). Η διερμηνεία έχει 
εφαρμογή μόνο σε δαπάνες υπαίθριων ορυχείων και όχι σε υπόγεια ορυχεία ή σε δραστηριότητες εξόρυξης 
πετρελαίου και φυσικού αερίου. Η διερμηνεία δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» - μεταβιβάσεις χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2011) 
Η παρούσα τροποποίηση παρέχει τις γνωστοποιήσεις για μεταβιβασμένα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
που δεν έχουν αποαναγνωριστεί εξ’ ολοκλήρου καθώς και για μεταβιβασμένα χρηματοοικονομικά περιουσιακά 
στοιχεία που έχουν αποαναγνωριστεί εξ’ ολοκλήρου αλλά για τα οποία ο Όμιλος έχει συνεχιζόμενη ανάμειξη. Παρέχει 
επίσης καθοδήγηση για την εφαρμογή των απαιτούμενων γνωστοποιήσεων. 
 
ΔΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Φόροι εισοδήματος» (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 
μετά την 1 Ιανουαρίου 2012) 

Η τροποποίηση του ΔΛΠ 12 παρέχει μια πρακτική μέθοδο για την επιμέτρηση των αναβαλλόμενων φορολογικών 
υποχρεώσεων και αναβαλλόμενων φορολογικών περιουσιακών στοιχείων όταν επενδυτικά ακίνητα επιμετρώνται με 
τη μέθοδο εύλογης αξίας σύμφωνα με το ΔΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα».  Η τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόμη 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 
ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση Οικονομικών Καταστάσεων» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2012) 
Αυτή η τροποποίηση απαιτεί από τις οικονομικές οντότητες να διαχωρίσουν τα στοιχεία που παρουσιάζονται στα 
λοιπά συνολικά εισοδήματα σε δύο ομάδες, με βάση το αν αυτά στο μέλλον είναι πιθανό να μεταφερθούν στα 
αποτελέσματα χρήσεως ή όχι. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζομένους» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2013) 
Αυτή η τροποποίηση επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην αναγνώριση και επιμέτρηση του κόστους των 
προγραμμάτων καθορισμένων παροχών και των παροχών εξόδου από την υπηρεσία (κατάργηση της μεθόδου του 
περιθωρίου), καθώς και στις γνωστοποιήσεις όλων των παροχών σε εργαζομένους. Οι βασικές αλλαγές αφορούν 
κυρίως στην αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών και ζημιών, στην αναγνώριση του κόστους προϋπηρεσίας / 
περικοπών, στην επιμέτρηση του εξόδου συντάξεων, στις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις, στο χειρισμό των εξόδων 
και των φόρων που σχετίζονται με τα προγράμματα καθορισμένων παροχών, καθώς και στη διάκριση μεταξύ 
βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων παροχών. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 
 
ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2013) 
Το ΣΔΛΠ δημοσίευσε αυτή την τροποποίηση προκειμένου να συμπεριλάβει επιπλέον πληροφόρηση η οποία θα 
βοηθήσει τους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων μίας οικονομικής οντότητας να αξιολογήσουν την επίδραση ή 
την πιθανή επίδραση που θα έχουν οι συμφωνίες για διακανονισμό χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 
και υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος για συμψηφισμό που σχετίζεται με αναγνωρισμένα 
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χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις, στην οικονομική θέση της οικονομικής οντότητας. Η 
τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
ΔΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2014) 
Αυτή η τροποποίηση στις οδηγίες εφαρμογής του ΔΛΠ 32 παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με κάποιες απαιτήσεις για 
τον συμψηφισμό χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην κατάσταση οικονομικής 
θέσης.  Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
6.1.4. Ομάδα προτύπων σχετικά με ενοποίηση και από κοινού συμφωνίες (εφαρμόζονται στις ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2013) 
 
Το ΣΔΛΠ δημοσίευσε πέντε νέα πρότυπα σχετικά με ενοποίηση και τις από κοινού συμφωνίες: ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11, 
ΔΠΧΑ 12, ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση), ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση). Αυτά τα πρότυπα εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2013. Επιτρέπεται η πρόωρη εφαρμογή τους μόνο εάν 
ταυτόχρονα εφαρμοστούν και τα πέντε αυτά πρότυπα. Τα πρότυπα δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης των νέων προτύπων στις ενοποιημένες 
οικονομικές του καταστάσεις. Οι κυριότεροι όροι των προτύπων είναι οι εξής: 
 
ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις» 
Το ΔΠΧΑ 10 αντικαθιστά στο σύνολό τους τις οδηγίες αναφορικά με τον έλεγχο και την ενοποίηση, που παρέχονται 
στο ΔΛΠ 27 και στο SIC 12. Το νέο πρότυπο αλλάζει τον ορισμό του ελέγχου ως καθοριστικού παράγοντα 
προκειμένου να αποφασιστεί εάν μια οικονομική οντότητα θα πρέπει να ενοποιείται. Το πρότυπο παρέχει 
εκτεταμένες διευκρινίσεις που υπαγορεύουν τους διαφορετικούς τρόπους κατά τους οποίους μία οικονομική 
οντότητα (επενδυτής) μπορεί να ελέγχει μία άλλη οικονομική οντότητα (επένδυση). Ο αναθεωρημένος ορισμός του 
ελέγχου εστιάζει στην ανάγκη να υπάρχει ταυτόχρονα το δικαίωμα (η δυνατότητα να κατευθύνονται οι 
δραστηριότητες που επηρεάζουν σημαντικά τις αποδόσεις) και οι μεταβλητές αποδόσεις (θετικές, αρνητικές ή και τα 
δύο) προκειμένου να υπάρχει έλεγχος. Τα νέο πρότυπο παρέχει επίσης διευκρινίσεις αναφορικά με συμμετοχικά 
δικαιώματα και δικαιώματα άσκησης βέτο (protective rights), καθώς επίσης και αναφορικά με σχέσεις 
πρακτόρευσης / πρακτορευομένου. 
 
ΔΠΧΑ 11 «Από κοινού Συμφωνίες» 
Το ΔΠΧΑ 11 παρέχει μια πιο ρεαλιστική αντιμετώπιση των από κοινού συμφωνιών εστιάζοντας στα δικαιώματα και 
τις υποχρεώσεις, παρά στη νομική τους μορφή. Οι τύποι των συμφωνιών περιορίζονται σε δύο: από κοινού 
ελεγχόμενες δραστηριότητες και κοινοπραξίες. Η μέθοδος της αναλογικής ενοποίησης δεν είναι πλέον επιτρεπτή. Οι 
συμμετέχοντες σε κοινοπραξίες εφαρμόζουν υποχρεωτικά την ενοποίηση με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Οι 
οικονομικές οντότητες που συμμετέχουν σε από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες εφαρμόζουν παρόμοιο 
λογιστικό χειρισμό με αυτόν που εφαρμόζουν επί του παρόντος οι συμμετέχοντες σε από κοινού ελεγχόμενα 
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περιουσιακά στοιχεία ή σε από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες. Το πρότυπο παρέχει επίσης διευκρινίσεις 
σχετικά με τους συμμετέχοντες σε από κοινού συμφωνίες, χωρίς να υπάρχει από κοινού έλεγχος. 
ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση συμμετοχής σε άλλες οικονομικές οντότητες» 
Το ΔΠΧΑ 12 αναφέρεται στις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις μιας οικονομικής οντότητας, συμπεριλαμβανομένων 
σημαντικών κρίσεων και υποθέσεων, οι οποίες επιτρέπουν στους αναγνώστες των οικονομικών καταστάσεων να 
αξιολογήσουν τη φύση, τους κινδύνους και τις οικονομικές επιπτώσεις που σχετίζονται με τη συμμετοχή της 
οικονομικής οντότητας σε θυγατρικές, συγγενείς, από κοινού συμφωνίες και μη ενοποιούμενες οικονομικές οντότητες 
(structured entities). Μία οικονομική οντότητα έχει τη δυνατότητα να προβεί σε κάποιες ή όλες από τις παραπάνω 
γνωστοποιήσεις χωρίς να είναι υποχρεωμένη να εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 12 στο σύνολό του, ή το ΔΠΧΑ 10 ή 11 ή τα 
τροποποιημένα ΔΛΠ 27 ή 28. 
 
ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» 
Το πρότυπο αυτό δημοσιεύθηκε ταυτόχρονα με το ΔΠΧΑ 10 και σε συνδυασμό, τα δύο πρότυπα αντικαθιστούν το 
ΔΛΠ 27 «Ενοποιημένες και Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις». Το τροποποιημένο ΔΛΠ 27 ορίζει το λογιστικό 
χειρισμό και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις αναφορικά με τις συμμετοχές σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και 
συγγενείς όταν μία οικονομική οντότητα ετοιμάζει ατομικές οικονομικές καταστάσεις. Παράλληλα, το Συμβούλιο 
μετέφερε στο ΔΛΠ 27 όρους του ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις» και του ΔΛΠ 31 «Συμμετοχές σε 
Κοινοπραξίες» που αφορούν τις ατομικές οικονομικές καταστάσεις.  
 
ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» 
Το ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» αντικαθιστά το ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε 
Συγγενείς επιχειρήσεις». Ο σκοπός αυτού του Προτύπου είναι να ορίσει τον λογιστικό χειρισμό αναφορικά με τις 
επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και να παραθέσει τις απαιτήσεις για την εφαρμογή της μεθόδου της καθαρής 
θέσης κατά τη λογιστική των επενδύσεων σε συγγενείς και κοινοπραξίες, όπως προκύπτει από τη δημοσίευση του 
ΔΠΧΑ 11.  
 
6.2. Σημαντικές λογιστικές κρίσεις, εκτιμήσεις και παραδοχές 
Η προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί από τη Διοίκηση τη διενέργεια 
κρίσεων, εκτιμήσεων και παραδοχών οι οποίες επηρεάζουν τα ποσά του ενεργητικού και των υποχρεώσεων, όπως 
επίσης και τις γνωστοποιήσεις για ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις κατά την ημερομηνία των οικονομικών 
καταστάσεων καθώς και τα παρουσιαζόμενα ποσά εσόδων και δαπανών κατά τη διάρκεια της παρουσιαζόμενης 
περιόδου. Τα πραγματικά συνολικά έσοδα μπορεί να διαφέρουν από αυτές τις εκτιμήσεις. 
Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις συνεχώς αποτιμώνται και βασίζονται στην ιστορική εμπειρία και άλλες παραμέτρους, 
συμπεριλαμβανομένων και των εκτιμήσεων για μελλοντικά γεγονότα τα οποία θεωρούνται εύλογα σύμφωνα με τις 
περιστάσεις. 
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6.2.1. Κρίσεις 

Κατά τη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών πολιτικών της Εταιρείας, κρίσεις, πέραν αυτών που περιλαμβάνουν 
εκτιμήσεις, διενεργούνται από τη Διοίκηση και οι οποίες επηρεάζουν τα ποσά που αναγνωρίζονται στις οικονομικές 
καταστάσεις. Οι σημαντικότερες κρίσεις σχετίζονται με: 

 την ανακτησιμότητα των εισπρακτέων λογαριασμών 
Η Διοίκηση εξετάζει κατ’ έτος την ανακτησιμότητα των κονδυλίων που περιλαμβάνονται στους εισπρακτέους 
λογαριασμούς, σε συνδυασμό και με εξωτερική πληροφόρηση, (βάσεις δεδομένων αξιολόγησης πιστοληπτικής 
ικανότητας πελατών, νομικοί κλπ.) προκειμένου να αποφασίσει για την ανακτησιμότητα των κονδυλίων που 
περιλαμβάνονται στους εισπρακτέους λογαριασμούς. 

 κατηγοριοποίηση των επενδύσεων 
Η Διοίκηση αποφασίζει κατά την απόκτηση μιας επένδυσης, εάν αυτή θα κατηγοριοποιηθεί ως διακρατούμενη ως τη 
λήξη, κατεχόμενη για εμπορικούς σκοπούς, αποτιμώμενη στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων ή διαθέσιμη 
προς πώληση. Για τις επενδύσεις που χαρακτηρίζονται ως διακρατούμενες ως τη λήξη, η Διοίκηση εξετάζει εάν 
πληρούνται τα κριτήρια του ΔΛΠ 39 και συγκεκριμένα το κατά πόσο ο Όμιλος έχει την πρόθεση και την ικανότητα να 
τις κρατήσει έως τη λήξη τους. Ο Όμιλος κατηγοριοποιεί τις επενδύσεις ως κατεχόμενες για εμπορικούς σκοπούς εάν 
αυτές έχουν αποκτηθεί κυρίως για τη δημιουργία βραχυπρόθεσμου κέρδους. Η κατηγοριοποίηση των επενδύσεων 
ως αποτιμώμενες στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο η Διοίκηση 
παρακολουθεί την απόδοση αυτών των επενδύσεων. Όταν δεν κατηγοριοποιούνται ως κατεχόμενες για εμπορικούς 
σκοπούς αλλά υπάρχουν διαθέσιμες και αξιόπιστες εύλογες αξίες και οι μεταβολές στις εύλογες αξίες 
περιλαμβάνονται στο κέρδος ή στη ζημιά στους λογαριασμούς της Διοίκησης, κατηγοριοποιούνται ως αποτιμώμενες 
στην εύλογη αξία μέσω των συνολικών εσόδων. Όλες οι άλλες επενδύσεις κατηγοριοποιούνται ως διαθέσιμες προς 
πώληση. 

 κατά πόσο μια μίσθωση που συνάπτεται με έναν εξωτερικό εκμισθωτή κατατάσσεται ως 
λειτουργική ή χρηματοδοτική. 

Η Διοίκηση εξετάζει ανεξάρτητα από το νομικό τύπο της σύμβασης αν μεταβιβάζονται ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι 
και τα οφέλη που σχετίζονται με το μισθωμένο περιουσιακό στοιχείο. 

6.2.2. Εκτιμήσεις και παραδοχές 
Συγκεκριμένα ποσά που περιλαμβάνονται ή επηρεάζουν τις οικονομικές καταστάσεις και τις σχετικές 
γνωστοποιήσεις θα πρέπει να εκτιμηθούν, απαιτώντας από τη Διοίκηση να χρησιμοποιήσει παραδοχές αναφορικά 
με τις αξίες ή τις συνθήκες οι οποίες δεν μπορούν να είναι γνωστές με βεβαιότητα κατά τη στιγμή προετοιμασίας των 
οικονομικών καταστάσεων. Μία «κρίσιμη λογιστική εκτίμηση» είναι εκείνη που συνδυάζει σημαντικότητα στην 
απεικόνιση της χρηματοοικονομικής κατάστασης της επιχείρησης και των αποτελεσμάτων της και απαιτεί από τη 
Διοίκηση της Εταιρείας πιο δύσκολες, υποκειμενικές ή σύνθετες κρίσεις, ενώ συχνά υπάρχει ανάγκη εκτιμήσεων 
σχετικά με την επίδραση γεγονότων τα οποία θεωρούνται ως ενδογενώς αβέβαια. Η Εταιρεία αποτιμά τέτοιες 
κρίσεις σε μία συνεχή βάση, στηριζόμενη σε ιστορικά στοιχεία και εμπειρία, σε συμβουλές ειδικών, σε τάσεις και 
μεθόδους οι οποίες θεωρούνται εύλογες σε σχέση με τις περιστάσεις, καθώς και σε προβλέψεις αναφορικά με το 
πώς αυτές ενδέχεται να μεταβληθούν στο μέλλον. Επίσης, στη σημείωση υπ’ αριθ. 7 «Σύνοψη σημαντικών 
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λογιστικών πολιτικών», γίνεται αναφορά στις λογιστικές αρχές που έχουν επιλεχθεί από τις προτεινόμενες 
αποδεκτές εναλλακτικές. 

Εκτιμώμενη απομείωση υπεραξίας 
Ο Όμιλος διενεργεί σε ετήσια βάση έλεγχο για τυχόν απομείωση της υπεραξίας και ενδιάμεσα, όταν τα γεγονότα ή 
οι συνθήκες καθιστούν πιθανή την ύπαρξη απομείωσης (π.χ. μία σημαντική δυσμενής αλλαγή στο εταιρικό κλίμα ή 
μία απόφαση για πώληση ή διάθεση μιας μονάδας). Ο καθορισμός της ύπαρξης απομείωσης απαιτεί την αποτίμηση 
της αντίστοιχης μονάδας η οποία εκτιμάται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της προεξόφλησης των μελλοντικών 
ταμειακών ροών. Όταν αυτό κρίνεται διαθέσιμο και απαραίτητο, χρησιμοποιούνται σχετικοί συντελεστές 
πολλαπλασιασμού της αγοράς, προκειμένου να επιβεβαιωθούν τα αποτελέσματα από τις προεξοφλημένες ταμειακές 
ροές. Εφαρμόζοντας αυτή τη μεθοδολογία, η Εταιρεία βασίζεται σε μία σειρά από παράγοντες, στους οποίους 
περιλαμβάνονται τα πραγματικά λειτουργικά αποτελέσματα, τα μελλοντικά εταιρικά σχέδια, οι οικονομικές 
προεκτάσεις και τα δεδομένα της αγοράς. Στην περίπτωση που από αυτή την ανάλυση προκύπτει απομείωση της 
υπεραξίας, τότε η μέτρηση της απομείωσης απαιτεί εκτίμηση της εύλογης αξίας για κάθε αναγνωριζόμενο ενσώματο 
ή άυλο περιουσιακό στοιχείο. Σε αυτήν την περίπτωση, χρησιμοποιείται η προσέγγιση των μελλοντικών ταμειακών 
ροών, η οποία αναφέρεται ανωτέρω από ανεξάρτητους εκτιμητές, όπου κρίνεται κατάλληλο. 
Διενεργείται έλεγχος για άλλα αναγνωριζόμενα άυλα περιουσιακά στοιχεία με καθορισμένες ωφέλιμες ζωές και 
υποκείμενα σε απόσβεση, συγκρίνοντας τη λογιστική αξία με το άθροισμα των μη προεξοφλημένων ταμειακών ροών 
που αναμένεται να δημιουργηθούν από το περιουσιακό στοιχείο. Ελέγχονται τα άυλα περιουσιακά στοιχεία με 
αόριστες ωφέλιμες ζωές ετησίως χρησιμοποιώντας μία μέθοδο εύλογης αξίας όπως τις προεξοφλημένες ταμειακές 
ροές. Ο Όμιλος ετησίως διενεργεί έλεγχο για απομείωση της υπεραξίας, σύμφωνα με την λογιστική πολιτική, όπως 
αυτή αναφέρεται στη σημείωση 7.8. Τα ανακτήσιμα ποσά των μονάδων δημιουργίας ταμειακών ροών έχουν 
καθοριστεί βασιζόμενα σε υπολογισμούς της αξίας σε χρήση (on value-in-use calculations). Αυτοί οι υπολογισμοί 
απαιτούν τη χρήση εκτιμήσεων. 

Φόροι εισοδήματος 
Ο Όμιλος υπόκειται σε φόρο εισοδήματος από διάφορες φορολογικές αρχές. Για τον καθορισμό των προβλέψεων 
για φόρους εισοδήματος απαιτούνται σημαντικές εκτιμήσεις. Υπάρχουν πολλές συναλλαγές και υπολογισμοί για 
τους οποίους ο ακριβής καθορισμός του φόρου είναι αβέβαιος κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών της 
επιχείρησης. Ο Όμιλος αναγνωρίζει υποχρεώσεις για αναμενόμενα θέματα φορολογικού ελέγχου βασιζόμενη σε 
εκτιμήσεις για το ποσό των επιπλέον φόρων που ενδεχομένως θα οφείλονται. Όταν το τελικό αποτέλεσμα από τους 
φόρους των υποθέσεων αυτών, διαφέρει από το ποσό το οποίο είχε αρχικά αναγνωρισθεί στις οικονομικές 
καταστάσεις, οι διαφορές επιδρούν στο φόρο εισοδήματος και στις προβλέψεις για αναβαλλόμενη φορολογία της 
περιόδου κατά την οποία τα ποσά αυτά οριστικοποιούνται. 

Προβλέψεις  
Η Εταιρεία σχηματίζει προβλέψεις για απαιτήσεις ίσες με το ποσό των απαιτήσεων από πράκτορες που η Διοίκηση 
της Εταιρείας εκτιμά ως επισφαλείς. Για να καθορίσει τις απαραίτητες προβλέψεις κατά την ημερομηνία του 
ισολογισμού, λαμβάνει υπόψη τις εγγυήσεις που έχουν καταβληθεί από τους πράκτορες σύμφωνα με τους 
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κανονισμούς που διέπουν τη σχέση της Εταιρείας με αυτούς. Οι εγγυήσεις αυτές χρησιμοποιούνται για να 
αντισταθμίσουν επισφαλείς απαιτήσεις από πράκτορες. 
Η Διοίκηση εκτιμά ότι οι προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους από απαιτήσεις κατά πρακτόρων είναι επαρκείς 
λόγω των ελέγχων των πιστωτικών κινδύνων, το μεγάλο όγκο και τη διαφορετικότητα των απαιτήσεων και τον 
έλεγχο πιστώσεων σε πραγματικό χρόνο των πρακτόρων της Εταιρείας μέσω του δικτύου on-line. 
Επίσης, η Διοίκηση διενεργεί προβλέψεις για δικαστικές υποθέσεις κατά της Εταιρείας, σε συνεργασία με τη Νομική 
Υπηρεσία της, όταν πιθανολογείται αρνητική έκβαση για την Εταιρεία. Για τις περιπτώσεις οι οποίες σύμφωνα με τη 
Νομική Υπηρεσία, κατατάσσονται ως δυσμενείς με ποσοστό εκτίμησης για αρνητική έκβαση άνω του 50%, 
πραγματοποιείται πρόβλεψη στο σύνολο του αιτούμενου ή του πιθανολογούμενου ποσού καταβολής. Σε 
διαφορετική περίπτωση κατατάσσονται ως ενδεχόμενες υποχρεώσεις. 

Ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις 
Ο Όμιλος είναι δυνατό να εμπλακεί σε δικαστικές διαμάχες και αξιώσεις κατά τη συνήθη πορεία της λειτουργίας του. 
Η Διοίκηση έχει την άποψη ότι οποιοιδήποτε διακανονισμοί επιτευχθούν δε θα επηρεάσουν σημαντικά τη 
χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου δεδομένου ότι για την εκτίμηση και προσδιορισμό ενδεχόμενων απαιτήσεων 
και κυρίως υποχρεώσεων πραγματοποιείται στενή συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία της Εταιρείας ή και λοιπούς 
έγκριτους Νομικούς Συμβούλους όπου απαιτείται. Ωστόσο, ο προσδιορισμός ενδεχόμενων υποχρεώσεων 
συνδεδεμένων με δικαστικές διαμάχες και αξιώσεις είναι μία σύνθετη διαδικασία, που απαιτεί κρίσεις αναφορικά με 
το αποτέλεσμα και την εφαρμογή νόμων και ρυθμίσεων. Αλλαγή στις κρίσεις ή στην εφαρμογή μπορεί να έχει ως 
αποτέλεσμα την αύξηση ή τη μείωση των ενδεχόμενων υποχρεώσεων της Εταιρείας στο μέλλον. 

Συνενώσεις Επιχειρήσεων 
Κατά την αρχική αναγνώριση τα στοιχεία του ενεργητικού καθώς και οι υποχρεώσεις της αποκτώμενης επιχείρησης 
συμπεριλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις στις εύλογες αξίες τους. Κατά την επιμέτρηση των 
εύλογων αξιών η Διοίκηση χρησιμοποιεί εκτιμήσεις σχετικά με τις μελλοντικές ταμειακές ροές, ωστόσο τα 
πραγματικά συνολικά έσοδα ενδέχεται να διαφέρουν. Οποιαδήποτε αλλαγή στην επιμέτρηση μετά την αρχική 
αναγνώριση θα επηρεάσει την επιμέτρηση της υπεραξίας. 

Ωφέλιμη ζωή αποσβέσιμων στοιχείων 
Η Διοίκηση της Εταιρείας εξετάζει τις ωφέλιμες ζωές των αποσβέσιμων στοιχείων σε κάθε χρήση. Την 31 
Δεκεμβρίου 2011 η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι οι ωφέλιμες ζωές αντιπροσωπεύουν την αναμενόμενη 
χρησιμότητα των στοιχείων του ενεργητικού. Τα πραγματοποιηθέντα συνολικά έσοδα, ωστόσο, είναι πιθανό να 
διαφέρουν λόγω τεχνικής βαθμιαίας απαξίωσης, κυρίως όσον αφορά το λογισμικό και το μηχανογραφικό εξοπλισμό. 

Εύλογη αξία χρηματοοικονομικών μέσων 
Η Διοίκηση χρησιμοποιεί τεχνικές αποτίμησης της εύλογης αξίας των χρηματοοικονομικών μέσων όπου δεν είναι 
διαθέσιμες τιμές από ενεργό αγορά. Λεπτομέρειες των παραδοχών οι οποίες χρησιμοποιούνται αναλύονται στις 
σημειώσεις οι οποίες αφορούν σε χρηματοοικονομικά μέσα. Για την εφαρμογή των τεχνικών αποτίμησης, η 
Διοίκηση χρησιμοποιεί εκτιμήσεις και παραδοχές οι οποίες είναι όσο το δυνατό πιο πιθανά, συνεπείς με τις 
υπάρχουσες πληροφορίες όπου οι συμμετέχοντες θα χρησιμοποιούσαν ώστε να αποτιμήσουν ένα 
χρηματοοικονομικό μέσο. Όπου οι πληροφορίες αυτές δεν υπάρχουν, η Διοίκηση χρησιμοποιεί τις καλύτερες 
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δυνατές εκτιμήσεις για τις παραδοχές οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν. Οι εκτιμήσεις αυτές είναι πιθανό να 
διαφέρουν από τις πραγματικές τιμές κατά την ημερομηνία κλεισίματος των οικονομικών καταστάσεων. 

6.3. Αναμόρφωση-ανακατάταξη συγκριτικής Οικονομικής Πληροφόρησης 
Α) Κατά την χρήση 2011 πραγματοποιήθηκε αναμόρφωση κονδυλίων Χρηματοοικονομικής Θέσης «Λοιπά στοιχεία 
μη κυκλοφορούντος ενεργητικού, Αναβαλλόμενοι φόροι ενεργητικού και Κέρδη εις νέον» της χρήσης 2010 σε 
επίπεδο Εταιρείας επαναπροσδιορίζοντας διαγραμμένη απαίτηση της ΟΠΑΠ Α.Ε. από θυγατρική της κατά τα 
παρελθόντα έτη (2004-2007), λόγω διόρθωσης λάθους, κάνοντας χρήση των διατάξεων του ΔΛΠ 8 «Λογιστικές 
Πολιτικές, Μεταβολές των Λογιστικών Εκτιμήσεων και Λάθη». Η θυγατρική εταιρεία παρουσιάζει το ποσό αυτό ως 
υποχρέωση στις ατομικές οικονομικές καταστάσεις. 
Μετά την αναμόρφωση, η κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της ΟΠΑΠ Α.Ε. έχει ως εξής: 
 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
(Ποσά σε χιλ. ευρώ) 31.12.2010 
 ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 
Λοιπά στοιχεία μη κυκλοφορούντος 
ενεργητικού 67.500 13.319 54.181 

Αναβαλλόμενοι φόροι ενεργητικού 6.245 18.921 (12.676) 
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 396.512 355.007 41.505 
Κέρδη εις νέον 544.383 502.878 41.505 
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 683.143 641.638 41.505 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
(Ποσά σε χιλ. ευρώ) 31.12.2009 
 ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 
Λοιπά στοιχεία μη κυκλοφορούντος 
ενεργητικού 68.730 14.549 54.181 

Αναβαλλόμενοι φόροι ενεργητικού 21.444 34.120 (12.676) 
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 442.235 400.730 41.505 
Κέρδη εις νέον 462.926 421.421 41.505 
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 601.686 560.181 41.505 

 
Η ανωτέρω διόρθωση πραγματοποιήθηκε απευθείας στα κονδύλια έναρξης της συγκριτικής περιόδου 31 
Δεκεμβρίου 2010 διότι δεν είχε καμία ουσιαστική συνέπεια στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος και Ταμειακών 
Ροών της Εταιρείας κατά τις προηγούμενες περιόδους λόγω μη σημαντικότητας των σχετικών κονδυλίων ενώ δεν 
επηρέασε τις Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου λόγω των ενδοομιλικών απαλοιφών. 
Β) Επίσης κατά την τρέχουσα περίοδο πραγματοποιήθηκε και η κάτωθι ανακατάταξη κονδυλίων στην Κατάσταση 
Συνολικού Εισοδήματος (Ομίλου και Εταιρείας) της χρήσης 2010 για λόγους συγκρισιμότητας και αρτιότερης 
πληροφόρησης: 

ΟΜΙΛΟΣ 
(Ποσά σε χιλ. ευρώ) 1.1-31.12.2010 
 ΑΝΑΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 
Κέρδη Νικητών 3.486.094 - 3.486.094 
Κόστος Πωληθέντων 617.952 4.104.046 (3.486.094) 
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

(Ποσά σε χιλ. ευρώ) 1.1-31.12.2010 
 ΑΝΑΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 
Κέρδη Νικητών 3.354.676 - 3.354.676 
Κόστος Πωληθέντων 573.993 3.928.669 (3.354.676) 
 
Γ) Τέλος κατά τη χρήση 2011 πραγματοποιήθηκε ανακατάταξη των ενοποιημένων και ατομικών κονδυλίων της 
Χρηματοοικονομικής Θέσης, «Λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού» στο Κυκλοφορούν Ενεργητικό και 
«Φόροι» στις Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις των χρήσεων 2010 και 2009. Το ποσό της ανακατάταξης € 161.328 
χιλ. στον Όμιλο και € 160.395 χιλ. στην Εταιρεία της χρήσης 2010 και € 178.260 στον Όμιλο και € 177.959 χιλ. στην 
Εταιρεία της χρήσης 2009 αφορά σε προκαταβολή φόρου εισοδήματος η οποία συμψηφίζεται με τις υποχρεώσεις 
φόρου εισοδήματος στο κονδύλι «Φόροι» για λόγους συγκρισιμότητας και αρτιότερης πληροφόρησης. 
 
7. Σύνοψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών 
Οι σημαντικότερες λογιστικές πολιτικές οι οποίες χρησιμοποιούνται για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων 
συνοψίζονται κατωτέρω. Θα πρέπει να επισημανθεί όπως αναφέρθηκε αναλυτικότερα και στην παράγραφο 6.2 ότι 
χρησιμοποιούνται λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων. Αν και αυτές 
οι εκτιμήσεις στηρίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της Διοίκησης για τα τρέχοντα γεγονότα, τα πραγματικά 
συνολικά έσοδα μπορεί να διαφέρουν σε σχέση με αυτές τις εκτιμήσεις.  
7.1. Ενοποίηση και συμμετοχή σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις 
Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τους λογαριασμούς της Εταιρείας και των θυγατρικών 
της. 
Θυγατρικές 
Θυγατρικές είναι όλες οι οντότητες στις οποίες ο Όμιλος έχει τη δύναμη να ελέγχει τις χρηματοοικονομικές και 
επιχειρηματικές πολιτικές. Η Εταιρεία θεωρεί ότι κατέχει και ασκεί έλεγχο όταν συμμετέχει με ποσοστό μεγαλύτερο 
από το ήμισυ των δικαιωμάτων ψήφου. 
Κατά τον προσδιορισμό του κατά πόσο η Εταιρεία ασκεί έλεγχο στα δικαιώματα ψήφου μιας άλλης οικονομικής 
οντότητας εξετάζεται η ύπαρξη και η τυχόν επίδραση δυνητικών δικαιωμάτων ψήφου τα οποία μπορούν να 
εξασκηθούν ή να μετατραπούν. 
Όλες οι θυγατρικές του Ομίλου έχουν ως ημερομηνία κλεισίματος την 31 Δεκεμβρίου. 
Οι οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις της μητρικής εταιρείας όπως 
επίσης και των οικονομικών οντοτήτων οι οποίες ελέγχονται από τον Όμιλο με πλήρη ενοποίηση.  
Οι θυγατρικές ενοποιούνται με τη μέθοδο της πλήρους ενοποίησης από την ημερομηνία κατά την οποία ο Όμιλος 
αποκτά τον έλεγχο, ενώ παύουν να ενοποιούνται από την ημερομηνία κατά την οποία παύει να υπάρχει ο έλεγχος. 
Επιπλέον, οι θυγατρικές που έχουν αποκτηθεί είναι υποκείμενες στην εφαρμογή της μεθόδου της αγοράς. Αυτή 
περιλαμβάνει την αναπροσαρμογή στην εύλογη αξία όλων των αναγνωρίσιμων περιουσιακών στοιχείων και 
υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένων των ενδεχόμενων υποχρεώσεων της θυγατρικής, κατά την ημερομηνία της 
απόκτησης, ανεξαρτήτως εάν αυτά έχουν συμπεριληφθεί στις οικονομικές καταστάσεις της θυγατρικής πριν την 
απόκτησή της. Κατά την αρχική αναγνώριση, τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις της θυγατρικής 
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περιλαμβάνονται στην ενοποιημένη οικονομική θέση στα αναπροσαρμοσμένα ποσά, τα οποία επίσης 
χρησιμοποιούνται ως βάση για την μετέπειτα επιμέτρησή τους σύμφωνα με τις λογιστικές πολιτικές του Ομίλου. Η 
υπεραξία αντιπροσωπεύει το υπερβάλλον του κόστους κτήσης πάνω από την εύλογη αξία του μεριδίου του Ομίλου 
στα αναγνωρίσιμα περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου της αποκτώμενης θυγατρικής κατά την απόκτησή της. Εάν το 
κόστος απόκτησης είναι μικρότερο από την εύλογη αξία των καθαρών περιουσιακών στοιχείων της αποκτώμενης 
θυγατρικής, η διαφορά αναγνωρίζεται απευθείας στα συνολικά έσοδα. 
Τα δικαιώματα μειοψηφίας παρουσιάζουν το μέρος των κερδών ή των ζημιών και των net assets τα οποία δεν 
ανήκουν στον Όμιλο. Αν οι ζημιές μιας θυγατρικής που αφορούν σε δικαιώματα μειοψηφίας υπερβαίνουν τα 
δικαιώματα μειοψηφίας στα ίδια κεφάλαια της θυγατρικής, το υπερβάλλον ποσό επιμερίζεται στους μετόχους της 
μητρικής εκτός από το ποσό για το οποίο η μειοψηφία έχει μια υποχρέωση και είναι ικανή να καλύψει τις ζημιές 
αυτές. 
Οι λογιστικές πολιτικές των θυγατρικών επιχειρήσεων μεταβλήθηκαν όπου κρίθηκε απαραίτητο προκειμένου να 
είναι συνεπείς με τις πολιτικές που υιοθετούνται από τον Όμιλο. 
Ενδοεταιρικοί λογαριασμοί απαιτήσεων και υποχρεώσεων και συναλλαγές εσόδων και εξόδων καθώς και μη 
πραγματοποιηθέντα κέρδη ή ζημιές μεταξύ των εταιρειών απαλείφονται.  
Στις οικονομικές καταστάσεις της ΟΠΑΠ Α.Ε. οι επενδύσεις της Εταιρείας σε θυγατρικές υπολογίζονται από το 
κόστος μείον κάθε απομείωση αξίας. Τα μερίσματα αναγνωρίζονται στην κατάσταση συνολικών εσόδων όταν 
ανακοινώνονται. 
Συνδεδεμένες επιχειρήσεις  
Συνδεδεμένες επιχειρήσεις είναι οι οικονομικές οντότητες στις οποίες ο Όμιλος έχει τη δυνατότητα να ασκήσει 
σημαντική επιρροή αλλά δεν αποτελούν ούτε θυγατρικές ούτε δικαιώματα σε κοινοπραξία. Σημαντική επιρροή είναι 
η εξουσία να συμμετάσχει στις αποφάσεις για τις οικονομικές και επιχειρηματικές πολιτικές της εκδότριας, αλλά όχι 
ο έλεγχος σε αυτές τις πολιτικές. Σημαντική επιρροή συνήθως υπάρχει όταν η Εταιρεία κατέχει ποσοστό μεταξύ 20% 
με 50% των δικαιωμάτων ψήφου μέσω κυριότητας μετοχών ή μέσω άλλου είδους συμφωνίας. 
Οι επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος ενώ για σκοπούς ενοποίησης 
χρησιμοποιείται η μέθοδος της καθαρής θέσης. Η υπεραξία περιλαμβάνεται στη λογιστική αξία (κόστος) της 
επένδυσης και ελέγχεται για απομείωση σαν μέρος της επένδυσης. Όταν μια οικονομική οντότητα του Ομίλου 
συναλλάσσεται με μια συγγενή επιχείρηση του Ομίλου, τα τυχόν διεταιρικά κέρδη και οι ζημιές απαλείφονται κατά 
το ποσοστό συμμετοχής του Ομίλου στη σχετική συγγενή επιχείρηση. 
Όλες οι μετέπειτα μεταβολές στο ποσοστό συμμετοχής στην καθαρή θέση της συγγενούς επιχείρησης 
αναγνωρίζονται στη λογιστική αξία της επένδυσης του Ομίλου. Μεταβολές οι οποίες προκύπτουν από τα κέρδη ή τις 
ζημιές οι οποίες δημιουργούνται από τη συγγενή επιχείρηση καταχωρούνται στο λογαριασμό “(Ζημιές) / Κέρδη 
συνδεδεμένων εταιρειών” στην ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων χρήσης της Εταιρείας και συνεπώς 
επηρεάζουν τα καθαρά αποτελέσματα του Ομίλου. Αυτές οι μεταβολές περιλαμβάνουν τις μεταγενέστερες 
αποσβέσεις των ενσώματων ακινητοποιήσεων, τις απoσβέσεις των άυλων περιουσιακών στοιχείων, τις αποσβέσεις 
ή την τυχόν απομείωση των προσαρμογών της εύλογης αξίας των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων. 
Κατά την ενοποίηση, μεταβολές, οι οποίες έχουν απευθείας αναγνωριστεί στα ίδια κεφάλαια της συγγενούς 
επιχείρησης και σχετίζονται με αποτέλεσμα, για παράδειγμα που προκύπτουν από τη λογιστική αντιμετώπιση των 
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διαθέσιμων προς πώληση επενδύσεων της συγγενούς επιχείρησης, αναγνωρίζονται στα ενοποιημένα ίδια κεφάλαια 
του Ομίλου. Οποιεσδήποτε μεταβολές που αναγνωρίζονται απευθείας στα ίδια κεφάλαια και δεν σχετίζονται με 
αποτέλεσμα, όπως για παράδειγμα η διανομή μερισμάτων ή άλλες συναλλαγές με τους μετόχους της συγγενούς 
επιχείρησης, καταχωρούνται έναντι της λογιστικής αξίας της συμμετοχής. Καμιά επίδραση στο καθαρό αποτέλεσμα 
ή στα ίδια κεφάλαια δεν αναγνωρίζεται στο πλαίσιο αυτών των συναλλαγών. Παρόλα αυτά, όταν το μερίδιο ζημιών 
του Ομίλου σε μια συγγενή επιχείρηση ισούται ή υπερβαίνει τη λογιστική αξία της επένδυσης, 
συμπεριλαμβανομένων και οποιωνδήποτε άλλων μη εξασφαλισμένων απαιτήσεων, ο Όμιλος δεν αναγνωρίζει 
περαιτέρω ζημιές, εκτός κι αν ο επενδυτής έχει επιβαρυνθεί με δεσμεύσεις ή έχει προβεί σε πληρωμές για 
λογαριασμό της συγγενούς επιχείρησης. 
Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη από συναλλαγές ανάμεσα στον Όμιλο και τις συγγενείς επιχειρήσεις απαλείφονται 
κατά το ποσοστό συμμετοχής του Ομίλου στις συγγενείς επιχειρήσεις. Μη πραγματοποιηθείσες ζημιές επίσης 
απαλείφονται εκτός κι αν η συναλλαγή παρέχει ένδειξη ζημιών λόγω μείωσης της αξίας των αποκτηθέντων από την 
κοινοπραξία στοιχείων του ενεργητικού. 
Όταν οι οικονομικές καταστάσεις της συγγενούς επιχείρησης που χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή της μεθόδου της 
καθαρής θέσης καταρτίζονται σε ημερομηνία αναφοράς που διαφέρει από εκείνη της μητρικής, τότε γίνονται προσαρμογές 
στις οικονομικές καταστάσεις της συγγενούς που αντικατοπτρίζουν τις επιδράσεις των σημαντικών συναλλαγών ή 
γεγονότων που συνέβησαν μεταξύ εκείνης της ημερομηνίας και της ημερομηνίας των οικονομικών καταστάσεων της 
επενδύτριας επιχείρησης. Σε κάθε περίπτωση, η διαφορά μεταξύ της ημερομηνίας αναφοράς της συγγενούς και εκείνης 
της επενδύτριας επιχείρησης είναι μεγαλύτερη από 3 μήνες. 
Οι λογιστικές πολιτικές των συνδεδεμένων επιχειρήσεων είναι σύμφωνες με αυτές της μητρικής και δεν χρειάσθηκε 
κάποια μεταβολή σε αυτές ώστε να διασφαλιστεί συνέπεια με τις πολιτικές που υιοθετήθηκαν από την Εταιρεία. 
Επίσης, οι επενδύσεις της Εταιρείας σε συγγενείς εταιρείες υπολογίζονται στο κόστος κτήσεώς τους μείον κάθε 
απομείωση αξίας. Τα μερίσματα αναγνωρίζονται στην κατάσταση συνολικών εσόδων, όταν ανακοινώνονται. 
7.2. Μετατροπή ξένου νομίσματος 
Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι οικονομικές καταστάσεις της 
Εταιρείας, παρουσιάζονται σε ευρώ (€), που είναι το λειτουργικό νόμισμα και το νόμισμα παρουσίασης της 
μητρικής εταιρείας και όλων των θυγατρικών της. 
Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με τη χρήση των ισοτιμιών που ισχύουν 
κατά την ημερομηνία των συναλλαγών (spot exchange rate). 
Κέρδη και ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την εκκαθάριση τέτοιων συναλλαγών 
κατά τη διάρκεια της περιόδου και από τη μετατροπή των νομισματικών στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα 
με τις ισχύουσες ισοτιμίες κατά την ημερομηνία ισολογισμού, καταχωρούνται στα συνολικά έσοδα, υπό τον τίτλο 
«Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα», εκτός και αν καταχωρηθούν στην καθαρή θέση, χαρακτηριζόμενες ως 
αντιστάθμιση ταμειακών ροών ή αντιστάθμιση καθαρών επενδύσεων. 
Μεταβολές στην εύλογη αξία χρεογράφων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα τα οποία έχουν χαρακτηρισθεί ως 
διαθέσιμα προς πώληση αναλύονται σε συναλλαγματικές διαφορές προερχόμενες από μεταβολή στο αποσβεσμένο 
κόστος και σε λοιπές μεταβολές της αξίας των χρεογράφων. Οι συναλλαγματικές διαφορές που σχετίζονται με 
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μεταβολή στο αποσβεσμένο κόστος αναγνωρίζονται στην κατάσταση συνολικών εσόδων ενώ αυτές που σχετίζονται 
με λοιπές μεταβολές αναγνωρίζονται απευθείας στα ίδια κεφάλαια. 
Οι συναλλαγματικές διαφορές από μη νομισματικά στοιχεία που αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους, θεωρούνται ως 
τμήμα της εύλογης αξίας και συνεπώς καταχωρούνται όπου και οι διαφορές της εύλογης αξίας. 
Οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται σε ευρώ με την ισοτιμία κλεισίματος κατά το τέλος 
της χρήσεως. 
7.3. Λειτουργικοί τομείς 
Προκειμένου να αναγνωριστούν οι παρουσιαζόμενοι λειτουργικοί τομείς, η Διοίκηση στηρίζεται στους 
επιχειρηματικούς τομείς δραστηριότητάς της, που βασικά αντιπροσωπεύουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που 
διαθέτει ο Όμιλος. 
Οι λογιστικές πολιτικές που χρησιμοποιεί ο Όμιλος για τους σκοπούς πληροφόρησης κατά τομέα σύμφωνα με το 
ΔΠΧΑ 8, είναι οι ίδιες που χρησιμοποιούνται κατά την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων. 
7.4. Αναγνώριση εσόδων και εξόδων 
Έσοδα αναγνωρίζονται όταν είναι πιθανό ότι μελλοντικά οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν στην Εταιρεία και το 
ποσό μπορεί να μετρηθεί αξιόπιστα. Τα έσοδα μετρώνται στην εύλογη αξία του ληφθέντος τιμήματος και 
απεικονίζονται καθαρά από Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, επιστροφών και εκπτώσεων. Το ποσό των εσόδων 
θεωρείται αξιόπιστα μετρήσιμο όταν όλα τα ενδεχόμενα που συνδέονται με την πώληση έχουν επιλυθεί. 
Κύκλος εργασιών: Περιλαμβάνει τις μικτές εισπράξεις από τη διεξαγωγή των παιχνιδιών. 
Καθαρά έσοδα: Περιλαμβάνουν τις μικτές εισπράξεις από παιχνίδια μείον τα κέρδη των νικητών. 
Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 

- Έσοδα παιχνιδιών (μικτές εισπράξεις): Αναγνωρίζονται μετά την ολοκλήρωση των παιχνιδιών, αμέσως 
πριν την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Τα έσοδα από τα παιχνίδια πρόγνωσης αθλητικών γεγονότων, για μεν 
τα παιχνίδια ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ, αναγνωρίζονται σε καθημερινή βάση, για δε τα παιχνίδια ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ και 
ΠΡΟΠΟ που διαρκούν περισσότερο από τρεις ή τέσσερις ημέρες αναγνωρίζονται σε ταμειακή βάση μία και τρεις 
φορές την εβδομάδα αντιστοίχως. Τα έσοδα που προεισπράττονται για τα ανωτέρω παιχνίδια πρόγνωσης πριν το 
κλείσιμο της χρήσης και αφορούν γεγονότα μεταγενέστερα του κλεισίματος των οικονομικών καταστάσεων δεν είναι 
σημαντικά. Τα κέρδη σε νικητές αναγνωρίζονται με τη διενέργεια των κληρώσεων ή την ολοκλήρωση των αθλητικών 
γεγονότων και την διαλογή των δελτίων. 
Άλλες κατηγορίες εσόδων αναγνωρίζονται με βάση τις ακόλουθες μεθόδους: 

- Πωλήσεις αγαθών: Αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, τα αγαθά 
γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισμένη. 

- Παροχή υπηρεσιών: Τα έσοδα από συμβάσεις καθορισμένου τιμήματος αναγνωρίζονται ανάλογα με το 
στάδιο της ολοκλήρωσής τους κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων. Υπό την πρακτική 
αυτή, τα έσοδα γενικότερα αναγνωρίζονται βάσει του κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών που υλοποιήθηκε σε 
σχέση με το συνολικό κόστος που απαιτεί η παρεχόμενη υπηρεσία. Όταν το αποτέλεσμα της συναλλαγής δεν 
μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα, έσοδα αναγνωρίζονται μόνο στην έκταση που τα αναγνωρισθέντα έξοδα είναι 
ανακτήσιμα. Το ποσό που συνδέεται με μεταγενέστερη παροχή υπηρεσιών, αναβάλλεται και αναγνωρίζεται στη 



ΟΠΑΠ Α.Ε. – Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσης 2011 – Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 

Ο.Π.Α.Π Α.Ε. – Κηφισού 62, 121 32 Περιστέρι, Ελλάδα, Τηλ.: +30 (210) 5798800 
77 

διάρκεια της περιόδου που θα παρασχεθεί η υπηρεσία. Αυτό το αναβαλλόμενο έσοδο περιλαμβάνεται στις «Λοιπές 
υποχρεώσεις» στην οικονομική θέση. 

- Έσοδα από τόκους: Αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και με τη χρήση του πραγματικού 
επιτοκίου. Όταν υπάρχει απομείωση των απαιτήσεων, η λογιστική αξία αυτών μειώνεται στο ανακτήσιμο ποσό τους 
το οποίο είναι η παρούσα αξία των αναμενόμενων μελλοντικών ταμειακών ροών προεξοφλούμενων με το αρχικό 
πραγματικό επιτόκιο. Στη συνέχεια λογίζονται τόκοι με το ίδιο επιτόκιο επί της απομειωμένης (νέας λογιστικής) 
αξίας. 

- Έσοδα από μερίσματα: Αναγνωρίζονται όταν οριστικοποιείται το δικαίωμα είσπραξής τους από τους 
μετόχους. 

Έξοδα: Αναγνωρίζονται στα συνολικά έσοδα σε δεδουλευμένη βάση. Τα έξοδα από τόκους αναγνωρίζονται σε 
δεδουλευμένη βάση.  
7.5. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 
Τα πάγια στοιχεία του ενεργητικού απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις στις αξίες κτήσεώς τους ή στο 
τεκμαιρόμενο κόστος που προσδιορίστηκε βάσει εύλογων αξιών κατά την ημερομηνία μετάβασης, μείον τις 
σωρευμένες αποσβέσεις και ζημίες απομείωσης. Το κόστος κτήσεως περιλαμβάνει όλες τις άμεσα καταλογισμένες 
δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων. Μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος μειωμένο με τυχόν 
απομειώσεις. 
Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσώματων παγίων ή ως ξεχωριστό 
πάγιο μόνο κατά την έκταση που οι δαπάνες αυτές αυξάνουν τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη που αναμένεται να 
εισρεύσουν από τη χρήση του παγίου στοιχείου και το κόστος τους μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος 
επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα συνολικά έσοδα όταν πραγματοποιούνται. 
Κατά την πώληση ενσώματων ακινητοποιήσεων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και της 
λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στα συνολικά έσοδα. Οι επισκευές και συντηρήσεις 
καταχωρούνται στα έξοδα της περιόδου που αφορούν. 
Οι αποσβέσεις των στοιχείων των ενσωμάτων παγίων (πλην οικοπέδων τα οποία δεν αποσβένονται) υπολογίζονται 
με τη σταθερή μέθοδο μέσα στην ωφέλιμη ζωή τους που έχει ως εξής: 
 

Οικόπεδα - 
Κτίρια 20 έτη 
Μηχανολογικός εξοπλισμός 5-9 έτη 
Μεταφορικά μέσα 6,5 έτη 
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 5 έτη 

Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσώματων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε 
ημερομηνία ισολογισμού. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσώματων ακινητοποιήσεων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη 
αξία τους, η διαφορά (απομείωση) καταχωρείται άμεσα ως έξοδο στα συνολικά έσοδα. 
7.6. Άυλα περιουσιακά στοιχεία 
Στα άυλα περιουσιακά στοιχεία συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα και οι άδειες λογισμικού. 
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Λογισμικό: Οι άδειες λογισμικού αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις 
διενεργούνται με τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών η οποία κυμαίνεται 
από 1 έως 3 χρόνια. 
Δικαιώματα: Τα αποκλειστικά δικαιώματα αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος αγοράς ή εκτίμησης και 
μεταγενέστερα στο αναπόσβεστο κόστος μειωμένο με τυχόν απομείωση της αξίας τους. Το αποκλειστικό δικαίωμα 
διεξαγωγής, οργάνωσης και λειτουργίας αριθμολαχείων και παιχνιδιών πρόγνωσης αθλητικών γεγονότων που 
παραχωρήθηκε στην Εταιρεία από το Ελληνικό Δημόσιο για είκοσι (20) έτη δηλώνεται στο κόστος όπως αυτό 
ορίστηκε από ανεξάρτητους εκτιμητές και αποσβένεται εντός περιόδου είκοσι (20) ετών. (Σημείωση 7.8, όπου 
περιγράφονται οι διαδικασίες ελέγχου απομείωσης). 
Επεκτάσεις σε υπάρχοντα αποκλειστικά δικαιώματα και νέες άδειες για διεξαγωγή νέων παιγνιομηχανημάτων σε 
αποκλειστική βάση, λογίζονται ως ξεχωριστά πάγια στοιχεία και αποσβένονται κατά τη διάρκεια που αφορούν με 
βάση τη σταθερή μέθοδο. 
Στις 4.11.2011 χορηγήθηκε στην ΟΠΑΠ Α.Ε. άδεια για την εγκατάσταση και εκμετάλλευση 35.000 
παιγνιομηχανημάτων. Η άδεια ισχύει για περίοδο δέκα ετών, που αρχίζει δώδεκα μήνες μετά την υπογραφή της 
Σύμβασης λειτουργίας των παιγνιομηχανημάτων και μέχρι 3 Νοεμβρίου 2022. Η απόσβεση της εν λόγω άδειας θα 
διενεργηθεί με τη σταθερή μέθοδο και θα ξεκινήσει με την έναρξη εκμετάλλευσής τους. 
Η άδεια χρήσης του Πηγαίου Κώδικα του λογισμικού των παιχνιδιών του κεντρικού συστήματος και των τερματικών 
μηχανών πρακτόρων, η άδεια χρήσης του λογισμικού εφαρμογών για την παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας 
και η άδεια χρήσης του λογισμικού παιχνιδιών των τερματικών μηχανών του Ιδιωτικού Συμφωνητικού στις 31.7.2007 
έχουν ωφέλιμη ζωή εννέα (9) ετών και οι αποσβέσεις τους διενεργούνται με τη σταθερή μέθοδο. 
7.7. Υπεραξία 
Η Υπεραξία επιχειρήσεως (Goodwill) που δημιουργείται κατά την εξαγορά ή συγχώνευση ολόκληρης οικονομικής 
μονάδας μετράται αρχικά στο κόστος το οποίο είναι ίσο με τη διαφορά μεταξύ του ολικού τιμήματος αγοράς και της 
πραγματικής αξίας των επιμέρους στοιχείων ενεργητικού, υποχρεώσεων και ενδεχόμενων υποχρεώσεων. Μετά την 
αρχική αναγνώριση, η υπεραξία μετράται στο κόστος μείον τις σωρευμένες ζημίες απομείωσης. Η Εταιρεία εξετάζει 
την υπεραξία για απομείωση σε ετήσια βάση ή συχνότερα, εφόσον γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες 
υποδεικνύουν ότι η υπεραξία μπορεί να έχει απομειωθεί. (Σημείωση 7.8, όπου περιγράφονται οι διαδικασίες 
ελέγχου απομείωσης). 
7.8. Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων 
Η Υπεραξία καθώς τα ασώματα περιουσιακά στοιχεία που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιμη ζωή δεν αποσβένονται 
και υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης ετησίως. Τα λοιπά στοιχεία του ενεργητικού υπόκεινται σε έλεγχο 
απομείωσης ετησίως όταν κάποια γεγονότα καταδεικνύουν ότι η λογιστική αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Η 
ανακτήσιμη αξία είναι το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ της καθαρής τιμής πώλησης και της αξίας λόγω χρήσης. Καθαρή 
αξία πώλησης θεωρείται το ποσό από την πώληση ενός στοιχείου του ενεργητικού στα πλαίσια μιας 
αμφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα μέρη έχουν πλήρη γνώση και προσχωρούν οικειοθελώς, μετά από την 
αφαίρεση κάθε πρόσθετου άμεσου κόστους διάθεσης του στοιχείου ενεργητικού, ενώ η αξία χρήσης βασίζεται σε 
αποτίμηση της παρούσας αξίας μελλοντικών ταμειακών ροών, καθώς είναι η παρούσα αξία των εκτιμώμενων 
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μελλοντικών ταμειακών ροών που αναμένεται να εισρεύσουν στην επιχείρηση από τη χρήση ενός στοιχείου 
ενεργητικού και από τη διάθεσή του στο τέλος της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής του. 
Για σκοπούς ελέγχου απομείωσης, τα στοιχεία του ενεργητικού ομαδοποιούνται στο χαμηλότερο επίπεδο μονάδας 
δημιουργίας ταμειακών ροών (cash-generating units). Ως αποτέλεσμα, ορισμένα στοιχεία ενεργητικού εξετάζονται 
αυτόνομα, ενώ κάποια άλλα σε επίπεδο μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών.  
Η ζημία λόγω μείωσης της αξίας των στοιχείων του ενεργητικού αναγνωρίζεται από την επιχείρηση, όταν η λογιστική 
αξία των στοιχείων αυτών (ή της μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών) είναι μεγαλύτερη από το ανακτήσιμο ποσό 
τους. Η ζημία απομείωσης χρεώνεται pro rata σε όλα τα στοιχεία της μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών. Με 
εξαίρεση το λογαριασμό «Υπεραξία», όλα τα λοιπά στοιχεία ενεργητικού εξετάζονται σε επόμενες περιόδους, καθώς 
ενδείξεις που οδήγησαν σε αναγνώριση ζημίας απομείωσης στο παρελθόν μπορεί να μην υφίστανται πλέον. 
Ωστόσο, πολιτική του Ομίλου είναι ότι τυχόν αλλαγές στην παρούσα αξία των μελλοντικών ροών που οφείλονται σε 
παράγοντες εκτός του ελέγχου της Εταιρείας (πχ. επιτόκια) δεν συνιστούν λόγους για αντιλογισμό απομειώσεων 
που είχαν καταχωρηθεί κατά τα προηγούμενα έτη.  
7.9. Μισθώσεις  
Ο Όμιλος συνάπτει συμφωνίες, που εμπεριέχουν συναλλαγές που δεν έχουν τον νομικό τύπο μιας μίσθωσης αλλά 
της εκχωρείται το δικαίωμα χρήσης περιουσιακών στοιχείων (ενσώματες ακινητοποιήσεις) έναντι μιας σειράς 
πληρωμών. 
Η εκτίμηση για το εάν μία συμφωνία περιέχει στοιχείο μίσθωσης πραγματοποιείται κατά την έναρξη της συμφωνίας, 
λαμβάνοντας υπόψη όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και τις ιδιαίτερες συνθήκες. Μετά την έναρξη της συμφωνίας 
πραγματοποιείται επαναξιολόγησή της, για το εάν περιέχει στοιχείο μίσθωσης, όταν συμβαίνει κάποιο από τα 
παρακάτω: 
α) υπάρχει μεταβολή στους όρους της σύμβασης, εκτός κι αν η μεταβολή απλά ανανεώνει ή παρατείνει τη 
συμφωνία, 
β) ασκείται δικαίωμα ανανέωσης ή συμφωνείται μια παράταση, εκτός κι αν όρος της ανανέωσης ή της παράτασης 
αρχικά είχε περιληφθεί στη μισθωτική περίοδο, 
γ) υπάρχει μια μεταβολή στο κατά πόσο η εκπλήρωση εξαρτάται από ένα καθορισμένο  περιουσιακό στοιχείο και 
δ) υπάρχει σημαντική αλλαγή στο περιουσιακό στοιχείο. 
Εάν μια συμφωνία επαναξιολογείται, η λογιστική αντιμετώπιση για μισθώσεις εφαρμόζεται από την ημερομηνία που 
η μεταβολή στις συνθήκες συνεπάγεται επαναξιολόγηση για τα (α), (γ) ή (δ), και από την ημερομηνία της ανανέωσης 
ή της παράτασης για την περίπτωση (β). 
Ο Όμιλος ως μισθωτής 
Η ιδιοκτησία ενός μισθωμένου περιουσιακού στοιχείου μεταβιβάζεται στο μισθωτή εάν μεταβιβάζονται σε αυτόν 
ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και τα οφέλη που σχετίζονται με το μισθωμένο περιουσιακό στοιχείο ανεξάρτητο με τον 
νομικό τύπο της σύμβασης. Κατά την έναρξη της μίσθωσης το περιουσιακό στοιχείο αναγνωρίζεται στην εύλογη 
αξία του ή εάν είναι χαμηλότερη, στην παρούσα αξία των ελάχιστων καταβολών μισθωμάτων 
συμπεριλαμβανομένων και επιπλέον καταβολών εάν υπάρχουν, που καλύπτονται από το μισθωτή. Ένα αντίστοιχο 
ποσό αναγνωρίζεται ως υποχρέωση από τη χρηματοδοτική μίσθωση ανεξαρτήτως εάν μερικές από τις καταβολές 
μισθωμάτων αποδίδονται προκαταβολικά κατά την έναρξη της μίσθωσης. 
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Η μεταγενέστερη λογιστική αντιμετώπιση των περιουσιακών στοιχείων τα οποία έχουν αποκτηθεί με συμβάσεις 
χρηματοδοτικής μίσθωσης, π.χ. η χρησιμοποιούμενη μέθοδος απόσβεσης και ο προσδιορισμός της ωφέλιμης ζωής 
του, είναι ίδια με αυτή που εφαρμόζεται σε συγκρίσιμα αποκτώμενα, εκτός συμβάσεων μίσθωσης, περιουσιακά 
στοιχεία. Η λογιστική αντιμετώπιση της αντίστοιχης υποχρέωσης αφορά στη σταδιακή μείωσή της, με βάση τις 
ελάχιστες καταβολές των μισθωμάτων μείον τις χρηματοοικονομικές επιβαρύνσεις, οι οποίες αναγνωρίζονται ως 
έξοδο στα χρηματοοικονομικά έξοδα. Οι χρηματοοικονομικές επιβαρύνσεις κατανέμονται στη διάρκεια της 
μισθωτικής περιόδου και αντιπροσωπεύουν ένα σταθερό περιοδικό επιτόκιο επί του ανεξόφλητου υπολοίπου της 
υποχρέωσης. 
Όλες οι υπόλοιπες μισθώσεις αντιμετωπίζονται ως λειτουργικές μισθώσεις. Οι καταβολές στις συμβάσεις 
λειτουργικής μίσθωσης αναγνωρίζονται ως έξοδο στα συνολικά έσοδα με τη ευθεία μέθοδο (συσχετισμός εσόδου 
χρήσης και εξόδου). Οι σχετιζόμενες δαπάνες, όπως η συντήρηση και η ασφάλιση, αναγνωρίζονται ως έξοδο όταν 
πραγματοποιούνται. 
Ο Όμιλος ως εκμισθωτής 
Οι μισθώσεις στις οποίες ο Όμιλος δε μεταβιβάζει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τις ωφέλειες του 
περιουσιακού στοιχείου κατατάσσονται ως λειτουργικές μισθώσεις. Αρχικά άμεσα κόστη που βαρύνουν τους 
εκμισθωτές στη διαπραγμάτευση και συμφωνία μιας λειτουργικής μίσθωσης προστίθενται στη λογιστική αξία του 
μισθωμένου περιουσιακού στοιχείου και αναγνωρίζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης ως έσοδα μίσθωσης. 
7.10. Λοιπό μη κυκλοφορούν ενεργητικό 
Το μη κυκλοφορούν ενεργητικό καταχωρείται πάντα στο ιστορικό κόστος χωρίς έκπτωση παρούσας αξίας από την 
ημερομηνία της αναμενόμενης λήξης ή πραγματοποίησης. 
Εγγυήσεις 
Οι εγγυητικές καταβολές αφορούν καταθέσεις για ορισμένους προμηθευτές για να εξασφαλίσουν τις υποχρεώσεις 
του Ομίλου προς αυτούς τους προμηθευτές. Τα ποσά παραμένουν ως απαιτήσεις κατά τη διάρκειά τους. Με τη λήξη 
αυτών των υποχρεώσεων, τα καταβλημένα ποσά μπορούν να συμψηφισθούν έναντι όλου ή τμήματος εκκρεμών 
υποχρεώσεων σύμφωνα με τους όρους της καταβολής, ενώ το υπόλοιπο επιστρέφεται στον Όμιλο.  
Παροχές αποχώρησης 
Οι παροχές αυτές καταβάλλονται στο προσωπικό σύμφωνα με τη συλλογική σύμβαση εργασίας της Εταιρείας. Από 
τις 31.12.2000 οι παροχές καταβάλλονται στους εργαζόμενους που έχουν συμπληρώσει 17,5 έτη προϋπηρεσίας 
(πριν τις 31.12.2000 η προϋπόθεση ήταν εικοσιπέντε (25) έτη προϋπηρεσίας). Το ποσό που δίνεται είναι η 
συνολική αποζημίωση αποχώρησης για την προϋπηρεσία που συμπληρώθηκε μέχρι εκείνη την ημερομηνία (μέχρι 
τις 31.12.2000 το ποσό που δινόταν ήταν 50% της συνολικής αποζημίωσης αποχώρησης της παρεχόμενης 
προϋπηρεσίας). Ποσά που προκαταβάλλονται αφαιρούνται από το εφάπαξ συνταξιοδότησης που καταβάλλεται 
στον εργαζόμενο με την αποχώρησή του. Το επιτόκιο για ποσά που προκαταβάλλονται είναι 2%. 
Στεγαστικά δάνεια προσωπικού 
Σύμφωνα με τη συλλογική σύμβαση εργασίας της Εταιρείας, οι εργαζόμενοι με πλήρη απασχόληση που πληρούν 
τις προϋποθέσεις δικαιούνται στεγαστικά δάνεια. Τα δάνεια αυτά έχουν διάρκεια εικοσιπέντε (25) έτη με αρχική 
περίοδο χάριτος δύο (2) ετών στην εξόφληση του κύριου κεφαλαίου και των τόκων. Οι δεδουλευμένοι τόκοι 
υπολογίζονται με επιτόκιο 2% ετησίως. 
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Υπάρχουν τρία είδη στεγαστικών δανείων: 

Αγοράς Μέχρι του ποσού € 32.281,73 
Κατασκευής Μέχρι του ποσού € 16.140,86 
Επισκευής  Μέχρι του ποσού € 8.070,43 

 
7.11. Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού 
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού περιλαμβάνουν ταμειακά και χρηματοοικονομικά μέσα. 
Χρηματοοικονομικό μέσο είναι κάθε σύμβαση που δημιουργεί ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού σε μία 
επιχείρηση και μια χρηματοοικονομική υποχρέωση ή ένα συμμετοχικό τίτλο σε μια άλλη επιχείρηση. Τα 
χρηματοοικονομικά μέσα εκτός από χρηματοοικονομικά μέσα αντιστάθμισης, μπορούν να χωρισθούν στις κάτωθι 
κατηγορίες: δάνεια και απαιτήσεις, χρηματοοικονομικά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους μέσω της 
κατάστασης συνολικών εσόδων χρήσης, διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και 
επενδύσεις κατεχόμενες ως τη λήξη. Τα χρηματοοικονομικά μέσα ταξινομούνται στις ανωτέρω κατηγορίες από τη 
Διοίκηση της Εταιρείας κατά την αρχική αναγνώριση, ανάλογα με το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν. Ο 
χαρακτηρισμός των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού επανεκτιμάται στο τέλος κάθε ημερομηνίας 
δημοσίευσης κατά την οποία είναι διαθέσιμη η επιλογή κατηγορίας ή λογιστικού χειρισμού. 
Συνήθεις αγοραπωλησίες χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού, αναγνωρίζονται κατά την ημερομηνία 
τακτοποίησής τους. Όλα τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού τα οποία δεν έχουν ταξινομηθεί ως 
αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους μέσω της κατάστασης συνολικών εσόδων χρήσης, αναγνωρίζονται αρχικά στην 
εύλογη αξία τους πλέον του κόστους της συναλλαγής. 
Η Εταιρεία εξετάζει αν ένα συμβόλαιο εμπεριέχει ενσωματωμένο παράγωγο κατά τη σύναψη της συμφωνίας. Το 
ενσωματωμένο παράγωγο διαχωρίζεται από το βασικό συμβόλαιο και λογιστικοποιείται ως παράγωγο, όταν η 
ανάλυση καταδεικνύει ότι όλα τα οικονομικά χαρακτηριστικά και οι κίνδυνοι του παραγώγου δε σχετίζονται άμεσα 
με το βασικό συμβόλαιο. 
Διακοπή αναγνώρισης χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού επέρχεται από τη στιγμή όπου το δικαίωμα 
λήψης ταμειακών ροών από την επένδυση έχει λήξει ή έχει μεταφερθεί. 
Η Εταιρεία εξετάζει σε κάθε ημερομηνία δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων αν ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο 
ενεργητικού ή ομάδα χρηματοοικονομικών στοιχείων έχει υποστεί απομείωση. 
i) Δάνεια και απαιτήσεις 
Περιλαμβάνουν μη παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού με σταθερές ή προσδιορισμένες πληρωμές, 
τα οποία δεν διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές. Προκύπτουν όταν η Εταιρεία παρέχει χρήματα, αγαθά ή 
υπηρεσίες απευθείας σε χρεώστες χωρίς την πρόθεση να εμπορευθεί τις δημιουργηθείσες απαιτήσεις. 
Τα δάνεια και οι απαιτήσεις αποτιμώνται μεταγενέστερα στο αναπόσβεστο κόστος τους βάσει της μεθόδου του 
πραγματικού επιτοκίου, μείον τις ζημιές απομείωσης. Κάθε μεταβολή στην αξία όταν διακόπτεται η αναγνώριση ή 
απομειώνεται ή κατά τη διαδικασία απόσβεσής της, αναγνωρίζεται απευθείας στην κατάσταση συνολικών εσόδων 
χρήσης. Το αναπόσβεστο κόστος υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη κάθε προεξόφληση ή ανταμοιβή κατά την 
εξαγορά και περιλαμβάνει αμοιβές οι οποίες είναι αναπόσπαστο μέρος του πραγματικού επιτοκίου και του κόστους 
της συναλλαγής. 
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Οι εμπορικές απαιτήσεις απομειώνονται όταν υπάρχουν αντικειμενικές ενδείξεις ότι η Εταιρεία δε θα είναι σε θέση 
να εισπράξει όλα τα ποσά σύμφωνα με τους αρχικούς όρους είσπραξης. Το ποσό που καταγράφεται στα συνολικά 
έσοδα προσδιορίζεται ως η διαφορά μεταξύ της καταγραμμένης αξίας του στοιχείου του ενεργητικού και της 
παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών. 
Τα δάνεια και οι απαιτήσεις περιλαμβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα με λήξη μεγαλύτερη 
των δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία ισολογισμού. Τα τελευταία συμπεριλαμβάνονται στα μη 
κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού. 
 
ii) Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού 
Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε προσδιορίζονται σε αυτήν την 
κατηγορία, είτε δεν μπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις άλλες κατηγορίες. 
Τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους και τα 
σχετικά κέρδη ή ζημιές καταχωρούνται σε αποθεματικό των ιδίων κεφαλαίων καθαρά φόρων, μέχρι τα στοιχεία αυτά 
να πωληθούν ή να χαρακτηρισθούν ως απομειωμένα. 
Κατά την πώληση ή όταν χαρακτηρισθούν ως απομειωμένα, τα κέρδη ή οι ζημιές μεταφέρονται στα συνολικά έσοδα. 
Ζημιές απομείωσης που έχουν αναγνωρισθεί στα συνολικά έσοδα δεν αντιστρέφονται μέσω συνολικών εσόδων. 
Σε κάθε ημερομηνία Ισολογισμού ο Όμιλος εκτιμά αν υπάρχουν αντικειμενικές ενδείξεις που να οδηγούν στο 
συμπέρασμα ότι τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού έχουν υποστεί απομείωση. Για μετοχές εταιρειών 
που έχουν ταξινομηθεί ως χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση, τέτοια ένδειξη συνιστά η 
σημαντική ή παρατεταμένη μείωση της εύλογης αξίας σε σχέση με το κόστος κτήσεως. Αν στοιχειοθετείται 
απομείωση, η σωρευμένη στα ίδια κεφάλαια ζημιά που είναι η διαφορά μεταξύ κόστους κτήσεως και εύλογης αξίας, 
μεταφέρεται στα συνολικά έσοδα. 
Ο Όμιλος δεν κατέχει επενδύσεις αυτής της κατηγορίας. 
iii) Επενδύσεις κατεχόμενες ως την λήξη 
Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με πάγιες ή προσδιορισμένες πληρωμές και 
συγκεκριμένη λήξη και τα οποία ο Όμιλος έχει την πρόθεση και τη δυνατότητα να τα διακρατήσει ως τη λήξη τους.  
Οι κατεχόμενες μέχρι τη λήξη επενδύσεις αποτιμώνται μεταγενέστερα στο αναπόσβεστο κόστος τους βάσει της 
μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. Το αναπόσβεστο κόστος είναι το ποσό το οποίο αρχικά αναγνωρίσθηκε μείον 
κεφαλαιακές πληρωμές, πλέον ή μείον τις σωρευτικές αποσβέσεις με τη χρήση πραγματικού επιτοκίου στη διαφορά 
μεταξύ του αρχικά αναγνωρισθέντος ποσού και του ποσού ωρίμανσης και μείον κάθε πρόβλεψη απομείωσης. Ο 
υπολογισμός περιλαμβάνει όλες τις πληρωθείσες ή ληφθείσες αμοιβές μεταξύ των μερών του συμβολαίου. 
Επιπρόσθετα, αν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι η επένδυση έχει απομειωθεί, το χρηματοοικονομικό μέσο 
αποτιμάται στην παρούσα αξία των εκτιμώμενων ταμειακών ροών. Κάθε μεταβολή στην αξία της επένδυσης 
αναγνωρίζεται στην κατάσταση συνολικών εσόδων χρήσεως. 
iv) Εύλογες αξίες 
Οι εύλογες αξίες των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού που είναι διαπραγματεύσιμα σε ενεργές αγορές 
προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιμές ζήτησης. Για τα μη διαπραγματεύσιμα στοιχεία οι εύλογες αξίες 
προσδιορίζονται με τη χρήση τεχνικών αποτίμησης όπως ανάλυση πρόσφατων συναλλαγών, συγκρίσιμων 
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στοιχείων που διαπραγματεύονται και προεξόφληση ταμειακών ροών. Οι μη διαπραγματεύσιμοι σε ενεργό αγορά 
συμμετοχικοί τίτλοι που έχουν ταξινομηθεί στην κατηγορία «διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία» 
και των οποίων η εύλογη αξία δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί με αξιοπιστία, αποτιμώνται στο κόστος κτήσης 
τους. 
7.12. Αποθέματα 
Τα αποθέματα απεικονίζονται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσης και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Το 
κόστος καθορίζεται με βάση το μέσο ετήσιο σταθμικό κόστος. 
7.13. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων 
Τα διαθέσιμα και ισοδύναμα διαθεσίμων περιλαμβάνουν τα μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο καθώς επίσης και 
τις βραχυπρόθεσμες επενδύσεις υψηλής ρευστότητας όπως τα προϊόντα της αγοράς χρήματος και τις τραπεζικές 
καταθέσεις με χρονικό ορίζοντα τριών μηνών ή λιγότερο. Τα προϊόντα της αγοράς χρήματος είναι 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω της κατά στάσης συνολικών 
εσόδων. 
7.14. Ίδια κεφάλαια 
Το μετοχικό κεφάλαιο προσδιορίζεται από την ονομαστική αξία των μετοχών που έχουν εκδοθεί. Οι κοινές μετοχές 
χαρακτηρίζονται ως ίδια κεφάλαια.  
Η διαφορά υπέρ το άρτιο περιλαμβάνει όλα τα επιπρόσθετα ποσά που λήφθηκαν κατά την έκδοση μετοχικού 
κεφαλαίου. Έξοδα τα οποία πραγματοποιήθηκαν για την έκδοση μετοχών εμφανίζονται μετά την αφαίρεση του 
σχετικού φόρου εισοδήματος, σε μείωση της διαφοράς υπέρ το άρτιο. 
Προνομιούχες μετοχές οι οποίες έχουν χαρακτηριστικά υποχρέωσης αναγνωρίζονται στην οικονομική θέση ως 
χρηματοοικονομική υποχρέωση, καθαρή από κόστη συναλλαγών. Οι πληρωμές μερισμάτων επί μετοχών 
ολοκληρωτικά αναγνωριζόμενες ως υποχρέωση, καταχωρούνται ως δαπάνη τόκου στην κατάσταση συνολικών 
εσόδων χρήσης.  
Τα στοιχεία των χρηματοοικονομικών μέσων τα οποία α) δημιουργούν υποχρέωση στην Εταιρεία και β) δίνουν 
δικαίωμα στον κάτοχό τους να τα μετατρέψει σε στοιχεία της καθαρής θέσης, αναγνωρίζονται ξεχωριστά και 
ταξινομούνται ως χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις, χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και στοιχεία της 
καθαρής θέσης.  
Κατά την απόκτηση ιδίων μετοχών, το καταβληθέν τίµηµα, συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών δαπανών, 
απεικονίζεται μειωτικά των ιδίων κεφαλαίων. Κανένα κέρδος ή ζημία δεν αναγνωρίζεται στην κατάσταση συνολικών 
εσόδων χρήσης από την αγορά, πώληση, έκδοση ή διαγραφή ιδίων μετοχών. Έξοδα τα οποία πραγματοποιήθηκαν 
για την έκδοση μετοχών εμφανίζονται μετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήματος, σε μείωση του 
προϊόντος της έκδοσης. Τα έξοδα τα οποία σχετίζονται με την έκδοση μετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων 
περιλαμβάνονται στο κόστος κτήσεως της επιχειρήσεως που αποκτάται. 
7.15. Φορολογία εισοδήματος & αναβαλλόμενος φόρος 
Η επιβάρυνση της περιόδου με φόρους εισοδήματος αποτελείται από τους τρέχοντες φόρους και τους 
αναβαλλόμενους φόρους, δηλαδή τους φόρους 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 αναγνωρίζεται στο λογαριασμό των συνολικών εσόδων της 
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περιόδου, εκτός του φόρου εκείνου που αφορά συναλλαγές που καταχωρήθηκαν απευθείας στα ίδια κεφάλαια, στην 
οποία περίπτωση καταχωρείται απευθείας, κατά ανάλογο τρόπο, στα ίδια κεφάλαια. 
Οι τρέχοντες φόροι εισοδήματος περιλαμβάνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ή και απαιτήσεις προς τις 
δημοσιονομικές αρχές που σχετίζονται με τους πληρωτέους φόρους επί του φορολογητέου εισοδήματος της 
περιόδου και οι τυχόν πρόσθετοι φόροι εισοδήματος που αφορούν προηγούμενες χρήσεις. Οι τρέχοντες φόροι 
επιμετρούνται σύμφωνα με τους φορολογικούς συντελεστές και τους φορολογικούς νόμους που εφαρμόζονται στις 
διαχειριστικές περιόδους με τις οποίες σχετίζονται, βασιζόμενοι στο φορολογητέο κέρδος για το έτος. Όλες οι 
αλλαγές στα βραχυπρόθεσμα φορολογικά στοιχεία του ενεργητικού ή τις υποχρεώσεις αναγνωρίζονται σαν μέρος 
των φορολογικών εξόδων στην κατάσταση συνολικών εσόδων χρήσης. 
Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με τη μέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει από τις 
προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των στοιχείων του ενεργητικού και 
των υποχρεώσεων. Η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση αναγνωρίζεται στο βαθμό που είναι πιθανό ότι θα 
τακτοποιηθεί με μελλοντικό φορολογητέο εισόδημα. Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση αναγνωρίζεται για όλες 
τις φορολογητέες προσωρινές διαφορές. Ωστόσο, σύμφωνα και με το ΔΛΠ 12, κανένας αναβαλλόμενος φόρος δεν 
αναγνωρίζεται σε σχέση με την Υπεραξία. Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος δε λογίζεται εάν προκύπτει από την 
αρχική αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή, εκτός επιχειρηματικής συνένωσης, η οποία 
όταν έγινε η συναλλαγή δεν επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζημία. Δεν αναγνωρίζεται 
αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος για τις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν από επενδύσεις σε θυγατρικές 
και κοινοπραξίες, με εξαίρεση την περίπτωση που η αναστροφή των προσωρινών διαφορών ελέγχεται από τον 
Όμιλο και είναι πιθανό ότι οι προσωρινές διαφορές δε θα αναστραφούν στο προβλεπτό μέλλον. Επιπλέον, 
φορολογητέες ζημιές οι οποίες μεταφέρονται σε επόμενες χρήσεις όπως και τυχόν πιστωτικοί φόροι του Ομίλου 
εξετάζονται ως προς την αναγνώρισή τους ως αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση. 
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις αποτιμώνται με βάση τους φορολογικούς συντελεστές 
που αναμένεται να εφαρμοστούν στην περίοδο κατά την οποία θα διακανονιστεί η απαίτηση ή η υποχρέωση, χωρίς 
προεξόφληση, λαμβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς νόμους) που έχουν τεθεί σε 
ισχύ ή ουσιαστικά ισχύουν μέχρι την ημερομηνία του Ισολογισμού. 
Οι περισσότερες αλλαγές στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις αναγνωρίζονται ως τμήμα 
των φορολογικών εξόδων στην κατάσταση συνολικών εσόδων χρήσης. Μόνο αλλαγές στις αναβαλλόμενες 
φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις οι οποίες σχετίζονται με αλλαγές σε στοιχεία του ενεργητικού και 
υποχρεώσεων καταλογισμένα απευθείας στην καθαρή θέση, αναγνωρίζονται απευθείας στην καθαρή θέση. 
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις επισκοπούνται κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού και μειώνονται στην 
έκταση που δεν είναι πλέον πιθανό ότι επαρκή φορολογητέα κέρδη θα είναι διαθέσιμα ώστε να επιτρέψουν την 
ωφέλεια από τη χρήση μέρους ή του συνόλου των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων. Ο Όμιλος 
αναγνωρίζει προηγούμενη μη αναγνωρισθείσα αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση κατά την ημερομηνία 
Ισολογισμού, στο βαθμό που γίνεται πιθανό ότι μελλοντικά φορολογητέα κέρδη θα επιτρέψουν την ανάκτηση 
αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων. 
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7.16. Προβλέψεις, ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις 
Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει παρούσες νομικές ή τεκμαιρόμενες υποχρεώσεις ως αποτέλεσμα 
παρελθόντων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους μέσω εκροών πόρων και η εκτίμηση του ακριβούς ποσού 
της υποχρέωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί με αξιοπιστία. Ο χρόνος εκκαθάρισης της υποχρέωσης μπορεί να 
παραμένει αβέβαιος. Δε διενεργούνται προβλέψεις για μελλοντικές λειτουργικές ζημιές. Όταν μέρος ή το σύνολο της 
απαιτούμενης δαπάνης για διακανονισμό μίας πρόβλεψης αναμένεται να διακανονισθεί από άλλο μέρος, ο 
διακανονισμός αναγνωρίζεται μόνο όταν είναι ουσιαστικά βέβαιο ότι θα ληφθεί όταν η Εταιρεία διακανονίσει την 
υποχρέωση και απεικονίζεται ως ξεχωριστή απαίτηση. Το ποσό που αναγνωρίζεται κατ’ αυτόν τον τρόπο δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το ποσό της πρόβλεψης. Η δαπάνη που σχετίζεται με μία πρόβλεψη παρουσιάζεται στην 
κατάσταση συνολικών εσόδων χρήσεως, καθαρή από το ποσό που αναγνωρίζεται ως διακανονισμός τρίτου. Στις 
περιπτώσεις όπου η χρονική αξία του χρήματος είναι σημαντική, το ποσό της πρόβλεψης είναι η παρούσα αξία των 
δαπανών που αναμένονται να απαιτηθούν για το διακανονισμό της υποχρέωσης. Ο συντελεστής προεξόφλησης 
αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς αναφορικά με τη διαχρονική αξία του χρήματος καθώς και τους 
σχετιζόμενους με την υποχρέωση κινδύνους. Όταν χρησιμοποιείται προεξόφληση, το σωρευτικό ποσό της 
πρόβλεψης αυξάνεται κάθε περίοδο για να αποδώσει τη χρονική μεταβολή. Αυτό το ποσό αναγνωρίζεται ως κόστος 
δανεισμού στην κατάσταση συνολικών εσόδων χρήσης. 
Οι προβλέψεις επισκοπούνται κατά την ημερομηνία σύνταξης κάθε Ισολογισμού και προσαρμόζονται προκειμένου 
να αντανακλούν τις τρέχουσες εκτιμήσεις. Αν δεν είναι πλέον πιθανό ή απομακρύνεται το ενδεχόμενο εκκαθάρισης 
της υποχρέωσης μέσω εκροών πόρων, η πρόβλεψη αναστρέφεται. 
Στις περιπτώσεις όπου η ενδεχόμενη εκροή πόρων ως αποτέλεσμα τρέχουσας υποχρέωσης δεν είναι πιθανή ή το 
ποσό δεν μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα τότε καμία υποχρέωση δεν αναγνωρίζεται στις οικονομικές καταστάσεις 
εκτός και αν προέκυψαν από συνένωση επιχειρήσεων. Αυτές οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις αναγνωρίζονται κατά τον 
καθορισμό της κατανομής της αξίας εξαγοράς σε απαιτήσεις και υποχρεώσεις που εξαγοράσθηκαν κατά τη 
συνένωση επιχειρήσεων. Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά 
γνωστοποιούνται, εκτός αν η πιθανότητα εκροών πόρων οι οποίοι ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη είναι ελάχιστη. 
Πιθανές χρηματικές ροές οικονομικών οφελών προς τον Όμιλο οι οποίες δεν ικανοποιούν τα κριτήρια αναγνώρισης 
μιας απαίτησης θεωρούνται ενδεχόμενες απαιτήσεις. Οι ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις 
οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονομικών οφελών είναι πιθανή. 
7.17. Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις του Ομίλου περιλαμβάνουν δάνεια και υπεραναλήψεις, εμπορικές και λοιπές 
υποχρεώσεις και υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης.  
Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται όταν ο Όμιλος γίνεται συμβαλλόμενο μέρος σε σχετική σύμβαση 
και διακόπτεται η αναγνώριση όταν η υποχρέωση λήγει, ακυρώνεται ή εκπληρώνεται. Όλοι οι τόκοι αναγνωρίζονται 
ως δαπάνες υπό τον τίτλο «Χρηματοοικονομικά Έξοδα» της κατάστασης συνολικών εσόδων χρήσεως.  
Οι υποχρεώσεις που προκύπτουν από χρηματοοικονομικές μισθώσεις μετρούνται στην αρχική αξία μείον το 
κεφαλαιουχικό στοιχείο των πληρωμών των μισθωμάτων. 
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην ονομαστική τους αξία και αποτιμώνται 
μεταγενέστερα στο αναπόσβεστο κόστος τους μείον τις πληρωμές. 
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Κέρδη και ζημιές από τη διακοπή αναγνώρισης καθώς και από τη διαδικασία απόσβεσης, καταχωρούνται στην 
κατάσταση συνολικών εσόδων χρήσης. 
Όταν υπάρχουσα υποχρέωση ανταλλάσσεται από άλλον ή τον ίδιο δανειστή με διαφορετικούς όρους, ή οι όροι της 
τρέχουσας υποχρέωσης μεταβάλλονται σημαντικά, αυτή η αλλαγή χειρίζεται ως διαγραφή της αρχικής υποχρέωσης 
και αναγνωρίζεται ως νέα υποχρέωση. Οποιαδήποτε διαφορά στα σωρευμένα ποσά αναγνωρίζεται στην 
κατάσταση συνολικών εσόδων χρήσης. 

Τα τραπεζικά δάνεια καταχωρούνται στις υποχρεώσεις στην εύλογη αξία τους την ημερομηνία που εκταμιεύονται τα 
κεφάλαια και παρουσιάζονται καθαρά από τα άμεσα έξοδα έκδοσης των δανείων. Τα άμεσα έξοδα έκδοσης των 
δανείων αποτιμώνται στο αποσβεσμένο κόστος. Η διαφορά μεταξύ των κεφαλαίων που εκταμιεύτηκαν (καθαρά από 
τα άμεσα έξοδα έκδοσης των δανείων) και του συνολικού δανειζόμενου ποσού, αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα 
τμηματικά στην διάρκεια του δανείου με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Τα έξοδα των τόκων αναγνωρίζονται 
όταν καταβάλλονται και κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού στο βαθμό που αυτά τα έξοδα είναι δεδουλευμένα και 
δεν έχουν καταβληθεί. Τα δάνεια χωρίζονται σε μακροπρόθεσμα, αν λήγουν σε περισσότερο από ένα έτος και σε 
βραχυπρόθεσμα αν λήγουν σε ένα έτος ή λιγότερο. 
7.18. Κόστος παροχών αποχώρησης 
Η μητρική Εταιρεία και η θυγατρική της ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. καταβάλλουν εισφορές σε 
προγράμματα παροχών σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από την υπηρεσία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 
και τις πρακτικές του Ομίλου. Τα προγράμματα αυτά διαχωρίζονται σε προγράμματα καθορισμένων παροχών και 
προγράμματα καθορισμένων εισφορών. 
Σύμφωνα με τη συλλογική σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και του προσωπικού της, η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη 
να καταβάλλει στο προσωπικό της συνταξιοδοτικές παροχές μετά τη συμπλήρωση της απαραίτητης προϋπηρεσίας. 
Προγράμματα καθορισμένων παροχών Ως πρόγραμμα καθορισμένων παροχών ορίζεται ένα πρόγραμμα 
παροχών σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία, στο οποίο οι παροχές καθορίζονται με βάση 
συγκεκριμένες παραμέτρους όπως η ηλικία, τα έτη προϋπηρεσίας ή ο μισθός. Στα προγράμματα καθορισμένων 
παροχών, η αξία της υποχρέωσης είναι ίση με την παρούσα αξία των καθορισμένων πληρωτέων παροχών κατά την 
ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων μειωμένης κατά την εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων του 
προγράμματος, μετά από προσαρμογή για μη αναγνωρισθέντα αναλογιστικά κέρδη ή ζημίες καθώς και του κόστους 
παρελθόντων υπηρεσιών. Ο Όμιλος εφαρμόζει τον «κανόνα περιθωρίου» του Δ.Λ.Π. 19 «Παροχές σε 
εργαζομένους», σύμφωνα με τον οποίο μέρος από τα κέρδη ή ζημίες που έχουν προκύψει από αναλογιστικές 
μελέτες δύναται να μην αναγνωριστούν και να αποσβεσθούν επί του μέσου χρόνου που απομένει ως τη 
συνταξιοδότηση των ασφαλισμένων. Η υποχρέωση καθορισμένων παροχών και το σχετικό έξοδο εκτιμάται ετησίως 
από ανεξάρτητους αναλογιστές με τη χρήση της μεθόδου της προβεβλημένης πιστωτικής μονάδας. Η παρούσα αξία 
της υποχρέωσης προσδιορίζεται προεξοφλώντας τις εκτιμώμενες μελλοντικές ταμειακές εκροές με το επιτόκιο 
υψηλής ποιότητας εταιρικών ομολόγων ή κρατικών ομολόγων στο ίδιο νόμισμα με εκείνο της υποχρέωσης και με 
διάρκεια ανάλογη της υποχρέωσης, ή επιτόκιο που λαμβάνει υπόψη τον κίνδυνο και τη διάρκεια της υποχρέωσης, 
όπου το βάθος αγοράς για τέτοια ομόλογα κρίνεται ανεπαρκές. Τα έξοδα της υποχρέωσης καταχωρούνται στα 
αποτελέσματα κατά τη διάρκεια της παροχής των υπηρεσιών των ασφαλισμένων. Τα έξοδα για προγράμματα 
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καθορισμένων παροχών, όπως εκτιμώνται, αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και περιλαμβάνονται 
στις Δαπάνες Προσωπικού. 
Προγράμματα καθορισμένων εισφορών Ως πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών ορίζεται το πρόγραμμα 
παροχών σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία, σύμφωνα με το οποίο ο εργοδότης καταβάλλει 
συγκεκριμένες εισφορές σε κάποιο Ταμείο χωρίς καμία άλλη νομική ή συμβατική υποχρέωση για περαιτέρω 
εισφορές στην περίπτωση που το Ταμείο δεν έχει τα απαιτούμενα περιουσιακά στοιχεία ώστε να πληρώσει όλες τις 
παροχές των ασφαλισμένων που αφορούν στην τρέχουσα και προηγούμενες περιόδους. Οι εισφορές του Ομίλου 
στα προγράμματα καθορισμένων εισφορών καταχωρούνται στα αποτελέσματα κατά τη διάρκεια της περιόδου που 
αφορούν και περιλαμβάνονται στο λογαριασμό «Δαπάνες Προσωπικού». 

7.19. Επενδύσεις σε ακίνητα 
Στην κατηγορία αυτή ο Όμιλος αναγνωρίζει κτίρια ή τμήματα κτιρίων και την αναλογία τους επί του οικοπέδου, τα 
οποία δεν χρησιμοποιεί για την κάλυψη των λειτουργικών του αναγκών. Οι επενδύσεις αυτές, αναγνωρίζονται 
αρχικά στο κόστος κτήσεώς τους, προσαυξημένο με τα έξοδα που σχετίζονται με τη συναλλαγή για την απόκτησή 
τους. Μετά την αρχική αναγνώριση αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως, μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις και τις 
τυχόν σωρευμένες ζημίες από την απομείωση της αξίας τους. Έξοδα συντηρήσεων και επισκευών των επενδύσεων 
σε ακίνητα, αναγνωρίζονται στην κατάσταση συνολικών εσόδων. Για τον υπολογισμό των αποσβέσεων, η ωφέλιμη 
ζωή τους έχει καθορισθεί ίση με αυτή των ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων. 
 

8. Δομή του Ομίλου 

Η δομή του Ομίλου κατά την 31.12.2011 έχει ως εξής: 
 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΔΡΑ ΜΕΘΟΔΟΣ 

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΥΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Ο.Π.Α.Π. A.E. Μητρική εταιρεία ΕΛΛΑΔΑ  
Αριθμολαχεία και 

Στοιχήματα 
Ο.Π.Α.Π. ΚΥΠΡΟΥ LTD 100% ΚΥΠΡΟΣ ΟΛΙΚΗ Αριθμολαχεία 
Ο.Π.Α.Π. SPORTS LTD 100% ΚΥΠΡΟΣ ΟΛΙΚΗ Εταιρεία Στοιχημάτων 

Ο.Π.Α.Π. INTERNATIONAL LTD 100% ΚΥΠΡΟΣ ΟΛΙΚΗ 
Εταιρεία Συμμετοχών - 

Υπηρεσίες 
Ο.Π.Α.Π. ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A.E. 100% ΕΛΛΑΔΑ ΟΛΙΚΗ 

Αθλητικά γεγονότα – 
Προβολή - Υπηρεσίες 

OPAP INVESTMENT LTD 100% ΚΥΠΡΟΣ ΟΛΙΚΗ Τυχερά παιχνίδια 
GLORY TECHNOLOGY LTD 20% ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ Παροχή Λογισμικού 
NEUROSOFT S.A. 30% ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ Παροχή Λογισμικού 

 
Η ημερομηνία ενοποίησης για τις εταιρείες ΟΠΑΠ ΚΥΠΡΟΥ LTD και ΟΠΑΠ SPORTS LTD είναι η 1 Οκτωβρίου 
2003, για την ΟΠΑΠ INTERNATIONAL LTD η 24 Φεβρουαρίου 2004 και για την ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
A.E. είναι η 15 Σεπτεμβρίου 2004. Όλες οι θυγατρικές επιχειρήσεις έχουν την ίδια ημερομηνία σύνταξης 
οικονομικών καταστάσεων με αυτή της μητρικής. 
Στις 23.11.2011 η ΟΠΑΠ Α.Ε. ίδρυσε θυγατρική Εταιρεία με την επωνυμία «OPAP INVESTMENT LIMITED» με έδρα 
την Κύπρο. Το μετοχικό κεφάλαιο, που προσδιορίστηκε στο ποσό των € 200 χιλ., είναι καταβλητέο εντός του 2012 
και επί αυτού η ΟΠΑΠ Α.Ε. κατέχει το 100%. Μεταξύ των καταστατικών σκοπών της Εταιρείας περιλαμβάνονται, η 
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διοργάνωση, διεξαγωγή και διαχείριση πάσης φύσεως τυχερών παιγνίων, στιγμιαίων λαχείων και στοιχημάτων 
προκαθορισμένης ή και μεταβλητής απόδοσης. 
 

9. Διανομή μερισμάτων 

Η διανομή μερισμάτων στους μετόχους του Ομίλου και της Εταιρείας αναγνωρίζεται ως υποχρέωση υπό τον τίτλο 
«Υποχρεώσεις» την ημερομηνία κατά την οποία η διανομή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της 
μητρικής. 

10. Λειτουργικός τομέας 

Ένας τομέας είναι ένα διακριτό στοιχείο του Ομίλου, το οποίο αναφέρεται είτε στην παροχή προϊόντων και 
υπηρεσιών (επιχειρηματικός τομέας) ή στην παροχή προϊόντων και υπηρεσιών σε διαφορετικό οικονομικό 
περιβάλλον (γεωγραφικός τομέας), ο οποίος υπόκειται σε ξεχωριστούς κινδύνους και αποδόσεις σε σχέση με 
άλλους τομείς. Η Διοίκηση της Εταιρείας αναγνωρίζει τους επιχειρηματικούς τομείς ως πρωτεύοντες τομείς 
παρουσίασης και παρουσιάζει διακεκριμένα τα έσοδα και αποτελέσματα από κάθε παιχνίδι. Οι αναφορές σχετικά 
με τα αποτελέσματα ανά παιχνίδι αποτελούν και τη βάση για τη λήψη αποφάσεων από τα πρόσωπα που ασκούν τη 
Διοίκηση του Ομίλου, με κύριο τον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΟΠΑΠ Α.Ε. 
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10.1. Επιχειρηματικοί τομείς του Ομίλου ΟΠΑΠ Α.Ε. για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2011 και 2010 αντίστοιχα 
 

ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ 1.1-31.12.2011 
(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) ΠΡΟΠΟ ΛΟΤΤΟ ΠΡΟΤΟ 

ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ MONITOR 
GAMES 

GO 
LUCKY 

ΠΡΟΠΟ 
ΓΚΟΛ ΤΖΟΚΕΡ EXTRA 5 SUPER 

3 ΚΙΝΟ Μη κατανεμηθέντα 
στοιχεία ΣΥΝΟΛΟ 

              
Κύκλος  Εργασιών 22.189 67.522 30.632 1.560.719 137.633 17.293 1.060 231.594 10.925 36.232 2.242.688 - 4.358.487 
Μικτά κέρδη  8.009 27.249 8.537 289.354 12.225 1.367 289 85.928 3.220 9.711 412.359 (7.696) 850.552 
Λειτουργικά αποτελέσματα 6.970 24.112 7.447 229.788 7.368 230 253 75.797 2.762 8.383 335.052 (7.696) 690.466 
Μη επιμερισμένα στοιχεία - - - - - - - - - - - 9.257 9.257 
Κέρδη προ φόρων 6.970 24.112 7.447 229.788 7.368 230 253 75.797 2.762 8.383 335.052 1.561 699.723 
Κέρδη μετά από φόρους 5.354 18.519 5.720 176.487 5.697 178 194 58.215 2.121 6.439 257.335 1.199 537.458 

 
 
 
 
 

1.1-31.12.2010 ΠΡΟΠΟ ΛΟΤΤΟ ΠΡΟΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ ΤΖΟΚΕΡ ΕΧΤRA 5 SUPER 3 KINO 
Μη 

κατανεμηθέντα 
στοιχεία 

ΣΥΝΟΛΟ 

(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 
Κύκλος  Εργασιών 30.635 73.326 40.748 2.051.786 707 307.087 10.940 41.749 2.583.037 - 5.140.015 
Μικτά κέρδη 11.054 28.642 12.960 339.295 105 112.049 2.535 12.510 522.826 (6.007) 1.035.969 
Λειτουργικά 
αποτελέσματα 10.177 25.107 11.551 269.604 85 98.711 2.210 11.309 448.850 (6.007) 871.597 
Μη επιμερισμένα 
στοιχεία - - - - - - - - - 17.953 17.953 
Κέρδη προ φόρων 10.177 25.107 11.551 269.604 85 98.711 2.210 11.309 448.850 11.946 889.550 

Κέρδη μετά φόρων 6.587 16.251 7.477 174.514 55 63.895 1.431 7.320 290.539 7.733 575.802 
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10.2. Επιχειρηματικοί τομείς της ΟΠΑΠ Α.Ε. για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2011 και 2010 αντίστοιχα 

ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ 1.1-31.12.2011 
(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) ΠΡΟΠΟ ΛΟΤΤΟ ΠΡΟΤΟ 

ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ MONITOR 
GAMES 

GO 
LUCKY 

ΠΡΟΠΟ 
ΓΚΟΛ ΤΖΟΚΕΡ EXTRA 5 SUPER 

3 ΚΙΝΟ Μη κατανεμηθέντα 
Στοιχεία ΣΥΝΟΛΟ 

              
Κύκλος  Εργασιών 21.895 59.326 25.800 1.543.633 137.633 17.293 1.027 206.987 9.840 30.685 2.118.340 - 4.172.459 
Μικτά κέρδη  7.902 24.374 7.268 287.331 12.225 1.367 277 78.774 2.969 8.431 396.102 - 827.020 
Λειτουργικά αποτελέσματα 6.946 21.714 6.429 233.404 7.368 230 244 70.168 2.581 7.394 330.012 - 686.490 
Μη επιμερισμένα στοιχεία - - - - - - - - - - - 15.567 15.567 
Κέρδη προ φόρων 6.946 21.714 6.429 233.404 7.368 230 244 70.168 2.581 7.394 330.012 15.567 702.057 
Κέρδη μετά από φόρους 5.372 16.792 4.972 180.495 5.697 178 189 54.262 1.996 5.718 255.203 12.038 542.912 

 
 

1.1-31.12.2010 ΠΡΟΠΟ ΛΟΤΤΟ ΠΡΟΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΠΡΟΠOΓΚΟΛ ΤΖΟΚΕΡ ΕΧΤRA 5 SUPER 3 KINO 
Μη κατανεμηθέντα 

στοιχεία ΣΥΝΟΛΟ 

(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 

Κύκλος  Εργασιών 30.277 65.132 34.468 2.029.406 689 273.746 10.060 36.456 2.457.296 - 
4.937.53

0 

Μικτά κέρδη  10.926 25.820 11.350 337.260 99 102.566 2.338 11.322 507.180 - 
1.008.86

1 
Λειτουργικά 
αποτελέσματα 10.148 22.710 10.221 274.157 81 90.984 2.068 10.380 444.005 - 864.754 
Μη επιμερισμένα στοιχεία - - - - - - - - - 28.484 28.484 
Κέρδη προ φόρων 10.148 22.710 10.221 274.157 81 90.984 2.068 10.380 444.005 28.484 893.238 
Κέρδη μετά φόρων 6.579 14.723 6.627 177.740 52 58.986 1.341 6.729 287.854 18.466 579.097 

 
 

Δεν υπάρχουν συναλλαγές πώλησης μεταξύ των επιχειρηματικών τομέων. Ο επιμερισμός των λειτουργικών δαπανών στους ανωτέρω επιχειρηματικούς τομείς, πραγματοποιείται με 
βάση τα κέντρα κόστους ανά παιχνίδι. Ένα τμήμα του κόστους παροχής υπηρεσιών και διάθεσης, το κόστος διοίκησης καθώς και τα λοιπά έσοδα και έξοδα επιμερίστηκαν στους 
επιχειρηματικούς τομείς ανάλογα με τα έσοδα (κύκλος εργασιών) αυτών των επιχειρηματικών τομέων. Τα μη κατανεμηθέντα στοιχεία αφορούν κυρίως σε χρηματοοικονομικά έσοδα 
και έξοδα καθώς και απομειώσεις στοιχείων ενεργητικού. Η αλλαγή σε σχέση με την προηγούμενη χρήση αφορά στη μη κατανομή του χρηματοοικονομικού αποτελέσματος ανά 
παιχνίδι, το οποίο στη χρήση 2010 είχε επιμεριστεί ανάλογα με το κύκλο εργασιών. 



ΟΠΑΠ Α.Ε. – Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσης 2011 – Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 

Ο.Π.Α.Π Α.Ε. – Κηφισού 62, 121 32 Περιστέρι, Ελλάδα, Τηλ.: +30 (210) 5798800 
91 

10.3. Γεωγραφικοί τομείς 
Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Η Ελλάδα είναι η χώρα-έδρα της μητρικής εταιρείας, της 
θυγατρικής της ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. και της συγγενούς NEUROSOFT S.A. 
 

Για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2011 Ελλάδα Κύπρος Διεταιρικές 
Συναλλαγές Σύνολο 

(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 
Κύκλος Εργασιών   4.172.459 186.028 - 4.358.487 
Μικτά κέρδη 829.018 14.650 6.884 850.552 
Σύνολο ενεργητικού 1.566.468 35.613 (97.891) 1.504.190 

 

Για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2010 Ελλάδα Κύπρος Διεταιρικές 
Συναλλαγές Σύνολο 

(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 
Κύκλος Εργασιών   4.937.530 202.485 - 5.140.015 
Μικτά κέρδη 1.010.930 15.218 9.821 1.035.969 
Σύνολο ενεργητικού 1.112.023 48.706 (101.377) 1.059.352 

 

11. Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 

11.1. Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 
Τα διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα αναλύονται ως εξής: 
 

 ΟΜΙΛΟΣ 
(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 

Ταμείο 137 375 875 
Τραπεζικοί λογ/μοί (καταθ. όψεως, ταμιευτηρίου 
κλπ) 33.019 110.269 155.600 
Άλλες καταθέσεις (REPOS, προθεσμίας) 162.738 546.844 543.112 
Σύνολο διαθέσιμων και ταμειακών 
ισοδύναμων 195.894 657.488 699.587 

 

 ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 

Ταμείο 117 343 838 
Τραπεζικοί λογ/μοί (καταθ. όψεως, ταμιευτηρίου 
κλπ) 11.091 83.627 145.177 
Άλλες καταθέσεις (REPOS, προθεσμίας) 94.340 473.561 452.927 
Σύνολο διαθέσιμων και ταμειακών 
ισοδύναμων 105.548 557.531 598.942 

 
Το μέσο επιτόκιο για βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις ήταν 4,85% το έτος 2011, 4,03% το 2010 και 3,65% το 
2009. Η μέση διάρκεια των βραχυπρόθεσμων καταθέσεων προθεσμίας ήταν 32 ημερολογιακές ημέρες για το έτος 
2011, 36 για το έτος 2010 και 33 για το έτος 2009. 
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11.2. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διακρατούμενα μέχρι τη λήξη 
Κατά τη διάρκεια του α΄ τριμήνου του 2010, η ΟΠΑΠ Α.Ε. προέβη στην αγορά Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου 
τριετούς, πενταετούς και δεκαετούς διάρκειας από τη δευτερογενή αγορά ομολόγων, με λήξη μέσα στη χρήση 2011. 
Η συνολική ονομαστική αξία των ανωτέρω ομολόγων ανήλθε σε € 8.500 χιλ. 
11.3. Αποθέματα 
Η ανάλυση των αποθεμάτων έχει ως εξής: 

 ΟΜΙΛΟΣ 
(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 

Πρώτες ύλες - - 19 
Αναλώσιμα υλικά 475 428 1.147 
Σύνολο αποθεμάτων 475 428 1.166 

 
 ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 
Πρώτες ύλες - - 19 
Αναλώσιμα υλικά - - 1.061 
Σύνολο αποθεμάτων - - 1.080 

 
Τα αποθέματα αποτελούνται κυρίως από δελτία των αριθμολαχείων και των παιχνιδιών πρόγνωσης αθλητικών 
γεγονότων, κουπόνια για το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ κλπ.  
Σύμφωνα με την από 22.6.2009 σύμβαση μεταξύ της μητρικής και της ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε., η 
θυγατρική ανέλαβε την παροχή υπηρεσιών παραγωγής, προμήθειας, αποθήκευσης και διανομής αναλωσίμων και 
εντύπων καθώς επίσης και προωθητικού υλικού προς όλα τα πρακτορεία. 
Ο Όμιλος δεν έχει ενεχυριασμένα αποθέματα. 
11.4. Απαιτήσεις 
Η ανάλυση των απαιτήσεων έχει ως εξής:  

 

 ΟΜΙΛΟΣ 
(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ)  31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 

 Απαιτήσεις από πρακτορεία (έσοδα από παιχνίδια)  42.201 34.950 26.738 
 Απαιτήσεις από πρακτορεία (οφειλές–ρυθμίσεις) 7.780 7.212 9.292 
 Μείον προεξόφληση απαίτησης οφειλών-ρυθμίσεων πρακτόρων (136) (77) (179) 
 Επισφαλείς απαιτήσεις από πράκτορες 32.772 30.451 25.445 
 Προκαταβολές σε προμηθευτές - - 1.026 
 Άλλες απαιτήσεις  2.913 396 690 
Μερικό σύνολο βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων  85.530 72.932 63.012 
 Μείον προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις-ρυθμίσεις (33.879) (28.379) (27.503) 
Σύνολο βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων  51.651 44.553 35.509 
 Απαιτήσεις από οφειλές–ρυθμίσεις πρακτόρων πέραν του ενός 
έτους 1.243 1.338 3.663 
 Μείον προεξόφληση απαίτησης οφειλών-ρυθμίσεων  (121) (80) (295) 
Σύνολο μακροπρόθεσμων απαιτήσεων 1.122 1.258 3.368 
Σύνολο απαιτήσεων  52.773 45.811 38.877 
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Το κονδύλι «Απαιτήσεις από πρακτορεία» (έσοδο από παιχνίδια) αφορά στα πραγματοποιηθέντα έσοδα από 
παιχνίδια στο τέλος του έτους, τα οποία καταβάλλονται στις αρχές του επόμενου έτους.  
Η Διοίκηση θεωρεί ότι ο βασικός πιστωτικός κίνδυνος του Ομίλου προέρχεται από επισφαλείς απαιτήσεις από 
πράκτορες συμπεριλαμβανομένων των ρυθμίσεων για μη καταβληθέντα έσοδα. Στις 31 Δεκεμβρίου 2011 οι 
απαιτήσεις αυτές ανήλθαν στο ποσό των € 32.772 χιλ. (€ 30.451 χιλ. το 2010 και € 25.445 χιλ. το 2009) και οι 
οφειλές πρακτόρων από έντοκες ρυθμίσεις στο ποσό των € 9.023 χιλ. (€ 8.550 χιλ. το 2010 και € 12.955 χιλ. το 
2009). Για την κάλυψη αυτού του κινδύνου η Εταιρεία σχημάτισε πρόβλεψη ύψους € 33.879 χιλ. (€ 28.379 χιλ. το 
2010 και € 27.379 χιλ. το 2009). Η χρέωση της περιόδου ύψους € 5.500 χιλ. περιλαμβάνεται στο κόστος παροχής 
υπηρεσιών. Διαθέσιμο για την κάλυψη επισφαλών απαιτήσεων από πράκτορες είναι επίσης το συλλογικό κεφάλαιο 
εγγυήσεων και τόκων εγγυήσεων πρακτόρων που καλύπτει μέρος των υποχρεώσεων των πρακτόρων προς τη 
μητρική εταιρεία ύψους € 6.272 χιλ. το 2011 (€ 5.983 χιλ. το 2010 και € 5.758 χιλ. το 2009) (βλ. σημ. 11.21). Η 
Διοίκηση θεωρεί αυτές τις προβλέψεις επαρκείς. 
 
Στο έτος 2011, τμήμα των έντοκων ρυθμίσεων μη καλυπτόμενο από την πρόβλεψη, αποτιμήθηκε σε παρούσα αξία 
με προεξοφλητικό επιτόκιο 6,00%, βάσει του οποίου δημιουργήθηκε χρηματοοικονομικό κόστος € 257 χιλ., 
μειώνοντας κατά το ποσό αυτό την αρχική αξία της απαίτησης. 
Στο έτος 2010, τμήμα των έντοκων ρυθμίσεων μη καλυπτόμενο από την πρόβλεψη, αποτιμήθηκε σε παρούσα αξία 
με προεξοφλητικό επιτόκιο 3,07%, βάσει του οποίου δημιουργήθηκε χρηματοοικονομικό κόστος € 157 χιλ., 
μειώνοντας κατά το ποσό αυτό την αρχική αξία της απαίτησης. 
Στο έτος 2009, τμήμα των έντοκων ρυθμίσεων μη καλυπτόμενο από την πρόβλεψη, αποτιμήθηκε σε παρούσα αξία 
με προεξοφλητικό επιτόκιο 5,77%, βάσει του οποίου δημιουργήθηκε χρηματοοικονομικό κόστος € 474 χιλ., 
μειώνοντας κατά το ποσό αυτό την αρχική αξία της απαίτησης. 

 ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ)  31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 

 Απαιτήσεις από πρακτορεία (έσοδα από παιχνίδια)  40.239 32.715 23.509 
 Απαιτήσεις από πρακτορεία (οφειλές–ρυθμίσεις) 7.545 7.212 9.292 
 Μείον προεξόφληση απαίτησης οφειλών-ρυθμίσεων πρακτόρων (136) (77) (179) 
 Επισφαλείς απαιτήσεις από πράκτορες 32.772 30.451 25.445 
 Προκαταβολές σε προμηθευτές - - 1.726 
 Άλλες απαιτήσεις  6.409 4.870 6.565 
Μερικό σύνολο βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων  86.829 75.171 66.358 
 Μείον προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις-ρυθμίσεις (33.879) (28.379) (27.379) 
Σύνολο βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων  52.950 46.792 38.979 
 Απαιτήσεις από οφειλές–ρυθμίσεις πρακτόρων πέραν του ενός 
έτους 1.223 1.338 3.663 
 Μείον προεξόφληση απαίτησης οφειλών-ρυθμίσεων  (121) (80) (295) 
Σύνολο μακροπρόθεσμων απαιτήσεων 1.102 1.258 3.368 
Σύνολο απαιτήσεων  54.052 48.050 42.347 
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Η αναμενόμενη είσπραξη και ενηλικίωση του συνόλου των απαιτήσεων παρατίθεται παρακάτω: 

 ΟΜΙΛΟΣ 
(Ποσά σε χιλ. ευρώ)  31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 

Αναμενόμενος χρόνος είσπραξης:    
Λιγότερο από 3 μήνες 50.594 43.706 35.041 
Μεταξύ 3 και 6 μηνών 401 293 138 
Μεταξύ 6 μηνών και 1 έτους 656 554 330 
Σύνολο βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων 51.651 44.553 35.509 
Μεγαλύτερη του 1 έτους 1.122 1.258 3.368 
Γενικό σύνολο 52.773 45.811 38.877 

 

  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
(Ποσά σε χιλ. ευρώ)  31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 

Αναμενόμενος χρόνος είσπραξης:    
Λιγότερο από 3 μήνες 51.893 45.945 38.511 
Μεταξύ 3 και 6 μηνών 401 293 138 
Μεταξύ 6 μηνών και 1 έτους 656 554 330 
Σύνολο βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων 52.950 46.792 38.979 
Μεγαλύτερη του 1 έτους 1.102 1.258 3.368 
Γενικό σύνολο 54.052 48.050 42.347 

 
11.5. Λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού  
Η ανάλυση των λογαριασμών έχει ως εξής: 
 

 ΟΜΙΛΟΣ 
(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 

Στεγαστικά δάνεια στο προσωπικό 64 80 88 
Προκαταβολές αποζημίωσης συνταξιοδότησης 528 108 317 
Λοιπές απαιτήσεις - έσοδα εισπρακτέα 7.438 9.959 4.078 
Προπληρωθέντα έξοδα 8.816 9.407 11.355 
Απαιτήσεις από φόρους εισοδήματος 20.003 - - 
Σύνολο λοιπών στοιχείων του κυκλοφορούντος 
ενεργητικού 36.849 19.554 15.838 

 

 ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 

Στεγαστικά δάνεια στο προσωπικό 64 80 88 
Προκαταβολές αποζημίωσης συνταξιοδότησης 528 108 317 
Λοιπές απαιτήσεις - έσοδα εισπρακτέα 5.534 8.534 4.012 
Προπληρωθέντα έξοδα 8.522 9.072 11.079 
Απαιτήσεις από φόρους εισοδήματος 19.803 - - 
Σύνολο λοιπών στοιχείων του κυκλοφορούντος 
ενεργητικού 34.451 17.794 15.496 
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Τα Προπληρωθέντα Έξοδα αφορούν σε προπληρωμές που έγιναν σε Ποδοσφαιρικές Ανώνυμες Εταιρείες (Π.Α.Ε.), 
ΣΟΥΠΕΡΛΙΓΚ, κλπ για την παροχή υπηρεσιών διαφήμισης και χορηγίας σύμφωνα με τους όρους των σχετικών 
συμβάσεων και ιδιωτικών συμφωνητικών που υπογράφηκαν. 
Οι απαιτήσεις από Φόρους Εισοδήματος αφορούν στο καθαρό ποσό που προκύπτει από την προκαταβολή του 
φόρου εισοδήματος για το 2011 μείον το φόρο που υπολογίστηκε για τη χρήση αυτή. 
11.6. Ασώματες ακινητοποιήσεις 
Οι ασώματες ακινητοποιήσεις αφορούν λογισμικό, τεχνογνωσία, άδειες χρήσης και δικαιώματα, τα οποία 
αναλύονται ως εξής: 

ΟΜΙΛΟΣ Λογισμικό Δικαιώματα 
Παιχνιδιών Τεχνογνωσία 

Λογισμικό & 
δικαιώματα 
(Σύμβασης 
31.7.2007) 

Λογισμικό & 
άδειες χρήσης 

(Σύμβασης 
30.7.2010) 

Σύνολο 

(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 

Για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2009 
Καθαρό λογιστικό 
υπόλοιπο έναρξης χρήσης  5.831 177.549 - 69.906 - 253.286 
Προσθήκες  654 - - - - 654 
Μειώσεις παγίων (1) - - - - (1) 
Επιβάρυνση αποσβέσεων (4.304) (16.141) - (8.624) - (29.069) 
31 Δεκεμβρίου 2009       
Κόστος κτήσης  27.730 322.817 77.350 77.611 - 505.508 
Σωρευμένες αποσβέσεις (25.550) (161.409) (77.350) (16.329) - (280.638) 
Καθαρό λογιστικό 
υπόλοιπο  2.180 161.408 - 61.282 - 224.870 

Για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2010 
Καθαρό λογιστικό 
υπόλοιπο έναρξης χρήσης  2.180 161.408 - 61.282 - 224.870 
Προσθήκες  458 - - - 770 1.228 
Επιβάρυνση αποσβέσεων (1.216) (16.140) - (8.623) - (25.979) 
31 Δεκεμβρίου 2010       
Κόστος κτήσης  28.188 322.817 77.350 77.611 770 506.736 
Σωρευμένες αποσβέσεις (26.766) (177.549) (77.350) (24.952) - (306.617) 
Καθαρό λογιστικό 
υπόλοιπο  1.422 145.268 - 52.659 770 200.119 

Για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2011 
Καθαρό λογιστικό 
υπόλοιπο έναρξης χρήσης  1.422 145.268 - 52.659 770 200.119 
Προσθήκες  168 927.002 - - 460 927.630 
Επιβάρυνση αποσβέσεων (1.023) (16.141) - (8.623) (308) (26.095) 
31 Δεκεμβρίου 2011       
Κόστος κτήσης  28.356 1.249.819 77.350 77.611 1.230 1.434.366 
Σωρευμένες αποσβέσεις (27.789) (193.690) (77.350) (33.575) (308) (332.712) 
Καθαρό λογιστικό 
υπόλοιπο  567 1.056.129 - 44.036 922 1.101.654 
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λογισμικό Δικαιώματα 
Παιχνιδιών Τεχνογνωσία 

Λογισμικό & 
δικαιώματα 
(Σύμβασης 
31.7.2007) 

Λογισμικό & 
άδειες χρήσης 

(Σύμβασης 
30.7.2010) 

Σύνολο 

(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 

Για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2009 

Καθαρό λογιστικό 
υπόλοιπο έναρξης 
χρήσης  5.798 177.549 - 69.906 - 253.253 
Προσθήκες  582 - - - - 582 
Επιβάρυνση αποσβέσεων (4.213) (16.141) - (8.624) - (28.978) 
31 Δεκεμβρίου 2009       
Κόστος κτήσης  27.379 322.817 77.350 77.611 - 505.157 
Σωρευμένες αποσβέσεις (25.212) (161.409) (77.350) (16.329) - (280.300) 
Καθαρό λογιστικό 
υπόλοιπο  2.167 161.408 - 61.282 - 224.857 

Για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2010 
Καθαρό λογιστικό 
υπόλοιπο έναρξης 
χρήσης  2.167 161.408 - 61.282 - 224.857 
Προσθήκες  434 - - - 770 1.204 

Επιβάρυνση αποσβέσεων (1.194) (16.140) - (8.623) - (25.957) 
31 Δεκεμβρίου 2010       
Κόστος κτήσης  27.813 322.817 77.350 77.611 770 506.361 
Σωρευμένες αποσβέσεις (26.406) (177.549) (77.350) (24.952) - (306.257) 
Καθαρό λογιστικό 
υπόλοιπο  1.407 145.268 - 52.659 770 200.104 

Για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2011 

Καθαρό λογιστικό 
υπόλοιπο έναρξης 
χρήσης  1.407 145.268 - 52.659 770 200.104 
Προσθήκες  168 927.002 - - 460 927.630 
Επιβάρυνση αποσβέσεων (1.015) (16.141) - (8.623) (308) (26.087) 
31 Δεκεμβρίου 2011       
Κόστος κτήσης  27.981 1.249.819 77.350 77.611 1.230 1.433.991 
Σωρευμένες αποσβέσεις (27.421) (193.690) (77.350) (33.575) (308) (332.344) 
Καθαρό λογιστικό 
υπόλοιπο  560 1.056.129 - 44.036 922 1.101.647 

 
Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των ασώματων ακινητοποιήσεων. Η απόσβεση του 20ετούς δικαιώματος, του 
λογισμικού και των δικαιωμάτων του Ιδιωτικού Συμφωνητικού της 31.7.2007 (με την Κοινοπραξία INTRALOT Α.Ε.) 
περιλαμβάνονται στο κόστος πωλήσεων, ενώ η απόσβεση λογισμικού επιμερίζεται μεταξύ του κόστους πωλήσεων, 
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των διοικητικών εξόδων και εξόδων διάθεσης. Η υπολειπόμενη ωφέλιμη διάρκεια ζωής του 20ετούς δικαιώματος 
είναι περίπου οκτώ (8) έτη. 
Στα Δικαιώματα περιλαμβάνεται η δεκαετής επέκταση από 12.10.2020 έως 12.10.2030 της σύμβασης 
παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώματος της ΟΠΑΠ Α.Ε. διεξαγωγής, διαχείρισης, οργάνωσης και λειτουργίας 
των 11 παιχνιδιών ποσού € 375.000 χιλ. καθώς και η άδεια εγκατάστασης και εκμετάλλευσης των 35.000 
παιγνιομηχανημάτων προεξοφλημένου ποσού € 552.002 χιλ. 
Το συνολικό τίμημα για την τελευταία άδεια ανήλθε σε € 560.000 χιλ., εκ των οποίων τα € 473.975 χιλ. 
καταβλήθηκαν άμεσα με την υπογραφή της σύμβασης και το υπόλοιπο ποσό των € 86.025 χιλ. θα καταβληθεί σε 2 
έτη. 
Ο Όμιλος υπολόγισε την παρούσα αξία της υποχρέωσης σε € 78.027 χιλ., το οποίο περιλαμβάνεται στις Άλλες 
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις στην Κατάσταση της Χρηματοοικονομικής Θέσης. 
 
Σύμφωνα με το ΔΛΠ 38 οι αποσβέσεις των άυλων περιουσιακών στοιχείων περιλαμβάνονται στα συνολικά έσοδα 
όπως φαίνεται παρακάτω: 
 

 ΟΜΙΛΟΣ 
(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 
Κόστος παροχής υπηρεσιών 25.506 25.279 27.071 
Έξοδα διοίκησης  467 557 1.677 
Έξοδα διάθεσης 122 143 321 
Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων  26.095 25.979 29.069 

 

 ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 
Κόστος παροχής υπηρεσιών 25.498 25.265 27.052 
Έξοδα διοίκησης  467 549 1.605 
Έξοδα διάθεσης 122 143 321 
Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων  26.087 25.957 28.978 
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11.7. Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 
Οι εγκαταστάσεις, τα μηχανήματα καθώς και ο εξοπλισμός του Ιδιωτικού Συμφωνητικού της 31.7.2007 και της 
Σύμβασης της 30.7.2010 με την Κοινοπραξία INTRALOT Α.Ε. περιλαμβάνουν κυρίως εξοπλισμό για πράκτορες 
παιχνιδιών. Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των γηπέδων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού. 
 

ΟΜΙΛΟΣ Γήπεδα 
και κτίρια 

Εγκατ/σεις & 
μηχανήματα 

Οχήματα & 
εξοπλισμός 

Μηχανήματα 
(Σύμβασης 
31.7.2007) 

Εξοπλισμός 
(Σύμβασης 
30.7.2010) 

Σύνολο 

(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 
Για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2009 

Καθαρό λογιστικό 
υπόλοιπο έναρξης χρήσης  14.801 9.908 1.885 71.069 - 97.663 
Προσθήκες  252 937 943 - - 2.132 
Μειώσεις παγίων (125) - (384) - - (509) 
Επιβάρυνση αποσβέσεων (1.163) (2.741) (1.279) (8.656) - (13.839) 
Μειώσεις αποσβέσεων 24 - 166 - - 190 
31 Δεκεμβρίου 2009       
Κόστος κτήσης  20.624 42.625 20.789 77.905 - 161.943 
Σωρευμένες αποσβέσεις (6.835) (34.521) (19.458) (15.492) - (76.306) 
Καθαρό λογιστικό 
υπόλοιπο  13.789 8.104 1.331 62.413 - 85.637 

Για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2010 
Καθαρό λογιστικό 
υπόλοιπο έναρξης χρήσης  13.789 8.104 1.331 62.413 - 85.637 
Προσθήκες  317 34 4.427 - 10.430 15.208 
Μειώσεις παγίων (320) (33) (80) - - (433) 
Επιβάρυνση αποσβέσεων (1.157) (2.703) (1.092) (8.656) - (13.608) 
Μειώσεις αποσβέσεων 134 14 30 - - 178 
31 Δεκεμβρίου 2010       
Κόστος κτήσης  20.621 42.626 25.136 77.905 10.430 176.718 
Σωρευμένες αποσβέσεις (7.858) (37.210) (20.520) (24.148) - (89.736) 
Καθαρό λογιστικό 
υπόλοιπο  12.763 5.416 4.616 53.757 10.430 86.982 

Για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2011 
Καθαρό λογιστικό 
υπόλοιπο έναρξης χρήσης  12.763 5.416 4.616 53.757 10.430 86.982 
Προσθήκες  12 - 5.483 - 14.786 20.281 
Μειώσεις παγίων - - (186) - - (186) 
Επιβάρυνση αποσβέσεων (1.165) (2.202) (1.390) (8.656) (4.182) (17.595) 
Μειώσεις αποσβέσεων - - 115 - - 115 
31 Δεκεμβρίου 2011       
Κόστος κτήσης  20.633 42.626 30.433 77.905 25.216 196.813 
Σωρευμένες αποσβέσεις (9.023) (39.412) (21.795) (32.804) (4.182) (107.216) 
Καθαρό λογιστικό 
υπόλοιπο  11.610 3.214 8.638 45.101 21.034 89.597 
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Γήπεδα 
και 

κτίρια 
Εγκατ/σεις & 
μηχανήματα 

Οχήματα & 
εξοπλισμός 

Μηχανήματα 
(Σύμβασης 
31.7.2007) 

Εξοπλισμός 
(Σύμβασης 
30.7.2010) 

Σύνολο 

(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 
Για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2009 

Καθαρό λογιστικό 
υπόλοιπο έναρξης χρήσης  12.901 9.785 1.668 71.069 - 95.423 
Προσθήκες  252 814 496 - - 1.562 
Μειώσεις παγίων - - (293) - - (293) 
Επιβάρυνση αποσβέσεων (1.071) (2.637) (1.054) (8.656) - (13.418) 
Μειώσεις αποσβέσεων - - 81 - - 81 
31 Δεκεμβρίου 2009       
Κόστος κτήσης  18.316 41.059 18.114 77.905 - 155.394 
Σωρευμένες αποσβέσεις (6.234) (33.097) (17.216) (15.492) - (72.039) 
Καθαρό λογιστικό 
υπόλοιπο  12.082 7.962 898 62.413 - 83.355 

Για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2010 
Καθαρό λογιστικό 
υπόλοιπο έναρξης χρήσης  12.082 7.962 898 62.413 - 83.355 
Προσθήκες  122 34 319 - 10.430 10.905 
Μειώσεις παγίων (320) (33) (14) - - (367) 
Επιβάρυνση αποσβέσεων (1.064) (2.670) (596) (8.656) - (12.986) 
Μειώσεις αποσβέσεων 133 14 13 - - 160 
31 Δεκεμβρίου 2010       
Κόστος κτήσης  18.118 41.060 18.419 77.905 10.430 165.932 
Σωρευμένες αποσβέσεις (7.165) (35.753) (17.799) (24.148) - (84.865) 
Καθαρό λογιστικό 
υπόλοιπο  10.953 5.307 620 53.757 10.430 81.067 

Για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2011 
Καθαρό λογιστικό 
υπόλοιπο έναρξης χρήσης  10.953 5.307 620 53.757 10.430 81.067 
Προσθήκες  6 - 484 - 14.786 15.276 
Μειώσεις παγίων - - (58) - - (58) 
Επιβάρυνση αποσβέσεων (1.064) (2.169) (518) (8.656) (4.182) (16.589) 
Μειώσεις αποσβέσεων - - 57 - - 57 
31 Δεκεμβρίου 2011       
Κόστος κτήσης  18.124 41.060 18.845 77.905 25.216 181.150 
Σωρευμένες αποσβέσεις (8.229) (37.922) (18.260) (32.804) (4.182) (101.397) 
Καθαρό λογιστικό 
υπόλοιπο  9.895 3.138 585 45.101 21.034 79.753 
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11.8. Επενδύσεις σε ακίνητα 
Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 40 οι Επενδύσεις σε Ακίνητα έχουν ως εξής: 

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 

Υπόλοιπο 31.12.2008 1.362 2.898 
Αποσβέσεις περιόδου 1.1-31.12.2009 (67) (144) 
Ζημιές απομείωσης  - - 
Υπόλοιπο 31.12.2009 1.295 2.754 
Αποσβέσεις περιόδου 1.1 – 31.12.2010 (68) (143) 
Ζημιές απομείωσης  - - 
Υπόλοιπο 31.12.2010 1.227 2.611 
Αποσβέσεις περιόδου 1.1 – 31.12.2011 (68) (144) 
Ζημιές απομείωσης  - - 
Υπόλοιπο 31.12.2011 1.159 2.467 
Κόστος κτήσης  1.776 3.779 
Σωρευμένες αποσβέσεις (617) (1.312) 
Καθαρό λογιστικό υπόλοιπο  1.159 2.467 

 
Το ανωτέρω υπόλοιπο αφορά σε ακίνητο που βρίσκεται επί της οδού Πανεπιστημίου 25 (5ος και 6ος όροφος). Το 
έσοδο που λαμβάνει η Εταιρεία από την εκμίσθωση του ακινήτου αυτού, ανήλθε σε € 311 χιλ. για τη χρήση 2011. 
Η ωφέλιμη ζωή του κτιρίου εκτιμάται περίπου σε 20 έτη και χρησιμοποιείται η σταθερή μέθοδος απόσβεσης. 
Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Εταιρείας η τρέχουσα αξία του ακινήτου δεν διαφέρει ουσιωδώς από την αναπόσβεστη 
αξία του.  
11.9. Υπεραξία 
Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις η ανάλυση της υπεραξίας προέρχεται από την εξαγορά της ΟΠΑΠ 
SPORTS LTD, όπως φαίνεται παρακάτω: 

ΟΜΙΛΟΣ ΟΠΑΠ SPORTS LTD 
(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 

Υπεραξία στην τιμή αγοράς (90%) 14.231 
Σωρευμένες αποσβέσεις  (1.779) 
Καθαρό λογιστικό υπόλοιπο 1.1.2005 12.452 
Απομείωση 31.12.2005 & 31.12.2006 - 
Καθαρό λογιστικό υπόλοιπο 31.12.2005 & 31.12.2006 12.452 
Απομείωση 31.12.2007 (4.780) 
Καθαρό λογιστικό υπόλοιπο 31.12.2007 7.672 
Εξαγορά του υπόλοιπου 10% 763 
Απομείωση 31.12.2008 – 31.12.2011 - 
Καθαρό λογιστικό υπόλοιπο 31.12.2008 - 31.12.2011  8.435 

Η υπεραξία υπόκειται σε περιοδικό έλεγχο απομείωσης. 
Στη χρήση 2007: η Διοίκηση της ΟΠΑΠ Α.Ε. ανέθεσε σε ανεξάρτητο εκτιμητή την αποτίμηση της θυγατρικής της 
στην Κύπρο ΟΠΑΠ SPORTS LTD, σύμφωνα με την οποία προέκυψε ζημιά απομείωσης της υπεραξίας ποσού € 
4.780 χιλ. 
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Στη χρήση 2008: 
Α) Η OΠΑΠ Α.Ε. απέκτησε έναντι τιμήματος € 900 χιλ. το υπόλοιπο ποσοστό 10% των μετοχών της θυγατρικής 
ΟΠΑΠ SPORTS LTD που κατείχε η μη εισηγμένη εταιρεία «Glory Worldwide Holdings Ltd», κατέχοντας πλέον το 
100% της εν λόγω θυγατρικής. 
Β) Η Διοίκηση της ΟΠΑΠ Α.Ε. ανέθεσε σε ανεξάρτητο εκτιμητή την αποτίμηση της θυγατρικής της στην Κύπρο 
ΟΠΑΠ SPORTS LTD, σύμφωνα με την οποία δεν προέκυψε περαιτέρω απομείωση της υπεραξίας. 
Για τις χρήσεις 2009, 2010 & 2011: 
Δεν προέκυψε απομείωση της υπεραξίας της θυγατρικής ΟΠΑΠ SPORTS LTD σύμφωνα με την έκθεση αποτίμησης 
ανεξάρτητου εκτιμητή που πραγματοποιείται κατ’ έτος.  
11.10. Επενδύσεις σε θυγατρικές 
Οι θυγατρικές της Εταιρείας που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις της μητρικής εταιρείας είναι οι εξής: 

Ενοποιημένη θυγατρική Μερίδιο Αξία 
κτήσεως  Χώρα εγκατάστασης Κύρια 

δραστηριότητα 
Μέθοδος 

ενοποίησης 
(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 

ΟΠΑΠ ΚΥΠΡΟΥ LTD 100% 1.704 Κύπρος Αριθμολαχεία Ολική ενοποίηση 
ΟΠΑΠ INTERNATIONAL 
LTD 100% 5.173 Κύπρος Εταιρεία Συμ/χών-

Υπηρεσίες Ολική ενοποίηση 

ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. 100% 20.000 Ελλάδα Αθλητικά γεγονότα-

Προβολή-Υπηρεσίες Ολική ενοποίηση 

ΟΠΑΠ SPORTS LTD 100% 16.900 Κύπρος Εταιρεία Στοιχημάτων Ολική ενοποίηση 
OPAP INVESTMENT LTD 100% - Κύπρος Τυχερά παιχνίδια Ολική ενοποίηση 
ΣΥΝΟΛΟ - 43.777 - - - 
ΑΠΟΜΕΙΩΣΕΙΣ  - (7.250) - - - 
ΑΞΙΑ 31.12.2011 - 36.527 - - - 

Το υπόλοιπο σε Επενδύσεις σε Θυγατρικές δεν έχει μεταβληθεί από την 31.12.2008. 
Η ημερομηνία αναφοράς των οικονομικών καταστάσεων των θυγατρικών εταιρειών οι οποίες ενοποιήθηκαν, δεν 
διαφέρει από την ημερομηνία αναφοράς της μητρικής εταιρείας. 
Στις οικονομικές καταστάσεις της ΟΠΑΠ Α.Ε. οι επενδύσεις της Εταιρείας σε θυγατρικές εμφανίζονται με την αξία 
κτήσης μειωμένη με τις διενεργηθείσες απομειώσεις. 
Η αξία της εταιρείας ΟΠΑΠ SPORTS LTD έχει απομειωθεί κατά το ποσό των € 1.300 χιλ. στη χρήση 2005 και κατά 
το ποσό των € 5.950 χιλ. στη χρήση 2007. 
Στις 10 Ιουλίου 2008 η OΠΑΠ Α.Ε. απέκτησε έναντι τιμήματος € 900 χιλ. το υπόλοιπο ποσοστό 10% των μετοχών 
της θυγατρικής ΟΠΑΠ SPORTS LTD που κατείχε η μη εισηγμένη εταιρεία «Glory Worldwide Holdings Ltd», 
κατέχοντας πλέον το 100% της εν λόγω θυγατρικής. 
Για τις χρήσεις 2008 έως και 2011 δεν προέκυψε απομείωση της αξίας της θυγατρικής ΟΠΑΠ SPORTS LTD 
σύμφωνα με τις εκθέσεις αποτίμησης του ανεξάρτητου εκτιμητή. 
Για την τρέχουσα χρήση 2011, η έκθεση του ανεξάρτητου εκτιμητή βασίστηκε στις παρακάτω παραδοχές: 

Παραδοχές μελέτης απομείωσης  31.12.2011 
WACC 6,18% 
% Αύξησης ροών 0,50% 
Φορολογικός συντελεστής  10% 
Περίοδος καθαρών ταμειακών ροών 5 χρόνια 
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Από τον έλεγχο ευαισθησίας που έγινε σχετικά με τις άνω παραδοχές και ιδιαίτερα την αύξηση ή μείωση κατά μισής 
μονάδας βάσης στο προεξοφλητικό επιτόκιο (WACC) καθώς και στο ρυθμό αύξησης των ταμειακών ροών δεν 
προέκυψαν αποκλίσεις που θα απαιτούσαν τη μεταβολή στην αναπόσβεστη αξία της εν λόγω συμμετοχής. 

Δεν υπάρχουν σημαντικοί περιορισμοί στη δυνατότητα της ανωτέρω θυγατρικής για μεταφορά κεφαλαίων στη 
μητρική εταιρεία με τη μορφή ταμειακών μερισμάτων, επιστροφής δανείων ή προκαταβολών. Η ανάλυση των 
επενδύσεων σε θυγατρικές έχει ως εξής: 

Αξία (Ποσά σε χιλ. ευρώ) 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 
Υπόλοιπο έναρξης 36.527 36.527 36.527 
Εξαγορές - - - 
Ζημίες απομείωσης - - - 
Αξία λήξης 36.527 36.527 36.527 

 
11.11. Επενδύσεις σε συγγενείς 
 
Η ημερομηνία αναφοράς των οικονομικών καταστάσεων των συγγενών εταιρειών οι οποίες ενοποιούνται με την 
μέθοδο της καθαρής θέσης, δεν διαφέρουν από την ημερομηνία αναφοράς της μητρικής εταιρείας. 
Οι επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος ενώ για σκοπούς ενοποίησης 
χρησιμοποιείται η μέθοδος της καθαρής θέσης. Η υπεραξία περιλαμβάνεται στη λογιστική αξία (κόστος) της 
επένδυσης και ελέγχεται για απομείωση σαν μέρος της επένδυσης. 
Δεν υπάρχουν σημαντικοί περιορισμοί στη δυνατότητα της συγγενούς GLORY TECHNOLOGY LTD για μεταφορά 
κεφαλαίων στη μητρική εταιρεία με τη μορφή ταμειακών μερισμάτων, επιστροφής δανείων ή προκαταβολών. Η 
ανάλυση και κίνηση των επενδύσεων σε συγγενείς έχει ως εξής: 

1. Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις: 

(Ποσά σε χιλ. ευρώ) 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 
GLORY TECHNOLOGY LTD 1.570 1.591 1.570 
NEUROSOFT Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ  1.349 7.248 11.368 
Σύνολο: 2.919 8.839 12.938 
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Το κονδύλι « Επενδύσεις σε συγγενείς» περιλαμβάνει: 
Α) την συμμετοχή της ΟΠΑΠ Α.Ε. στην καθαρή περιουσία της επιχείρησης GLORY TECHNOLOGY LTD στην οποία 
συμμετέχει με ποσοστό 20%. Στην τρέχουσα χρήση αναγνωρίστηκε μερίδιο στις ζημίες της συγγενούς GLORY 
TECHNOLOGY LTD ποσού € 21 χιλ. Η αξία προκύπτει ως εξής: 

Αξία (Ποσά σε χιλ. ευρώ) 
Κόστος κτήσης συμμετοχής 10.000 
Απόσβεση και απομείωση υπεραξίας (8.806) 
Αξία λήξης 31.12.2006 1.194 
Μερίδιο στα κέρδη / (ζημίες) 414 
Αξία λήξης 31.12.2007 1.608 
Μερίδιο στα κέρδη / (ζημίες) (138) 
Αξία λήξης 31.12.2008 1.470 
Μερίδιο στα κέρδη / (ζημίες) 100 
Αξία λήξης 31.12.2009 1.570 
Μερίδιο στα κέρδη / (ζημίες) 21 
Αξία λήξης 31.12.2010 1.591 
Μερίδιο στα κέρδη / (ζημίες) (21) 
Αξία λήξης 31.12.2011 1.570 

 
Β) την συμμετοχή των θυγατρικών (ΟΠΑΠ INTERNATIONAL LTD και ΟΠΑΠ ΚΥΠΡΟΥ LTD) της ΟΠΑΠ Α.Ε. στην 
καθαρή περιουσία της επιχείρησης NEUROSOFT A.E. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, στην οποία συμμετέχουν με 
ποσοστό 30%. Στην τρέχουσα χρήση αναγνωρίστηκε μερίδιο στις ζημιές της συγγενούς NEUROSOFT Α.Ε. ποσού € 
373 χιλ. 

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της χρήσης στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις σχηματίστηκε πρόβλεψη για 
απομείωση της λογιστικής αξίας της συμμετοχής του Ομίλου στην συγγενή εταιρεία NEUROSOFT Α.Ε., κατά το 
ποσό των € 5.526 χιλ.( χρήση 2010: € 3.000 χιλ.). Ο λόγος της απομείωσης είναι η μείωση της χρηματιστηριακής 
της αξίας, γεγονός το οποίο αποτέλεσε ένδειξη ότι η ανακτήσιμη αξία της συμμετοχής ήταν μικρότερη από εκείνη που 
ήταν καταχωρημένη στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. Η Διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι η αξία χρήσης 
(value in use) της συμμετοχής, δεν διαφέρει ουσιωδώς από την χρηματιστηριακή της αξία (εύλογη αξία) κατά την 
31.12.2011. 

Με βάσει τα ανωτέρω η αξία της συμμετοχής προκύπτει ως εξής: 

 Αξία (Ποσά σε χιλ. ευρώ) 
 

Κόστος κτήσης  11.520 
Μείον μέρισμα 2008 (72) 
Μείον μερίδιο στις ζημιές έτους 2009 (80) 
Καθαρό λογιστικό υπόλοιπο 31.12.2009 11.368 
Μείον απομείωση (3.000) 
Μείον μερίδιο στις ζημιές έτους 2010 (1.120) 
Καθαρό λογιστικό υπόλοιπο 31.12.2010 7.248 
Μείον απομείωση (5.526) 
Μείον μερίδιο στις ζημιές έτους 2011 (373) 
Καθαρό λογιστικό υπόλοιπο 31.12.2011 1.349 
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2. Στις οικονομικές καταστάσεις της ΟΠΑΠ Α.Ε.: 

Το ποσό € 1.200 χιλ. απεικονίζει την επένδυση της ΟΠΑΠ Α.Ε. στη συγγενή της GLORY TECHNOLOGY LTD, στην 
οποία συμμετέχει με ποσοστό 20%. 

Αξία (Ποσά σε χιλ. ευρώ) 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 

Υπόλοιπο έναρξης 1.200 1.200 1.200 
Εξαγορές - - - 
Ζημίες απομείωσης - - - 
Αξία λήξης 1.200 1.200 1.200 

 

11.12. Λοιπά στοιχεία μη κυκλοφορούντος ενεργητικού 
 ΟΜΙΛΟΣ 

(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 
Εγγυητικές καταβολές 1.080 1.092 1.186 
Προκαταβολές παροχών αποχώρησης 7.824 9.535 10.387 
Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση 1.215 1.214 1.214 
Στεγαστικά δάνεια στο προσωπικό  1.290 1.535 1.771 
Σύνολο μη κυκλοφορούντων στοιχείων 
ενεργητικού  11.409 13.376 14.558 

 

 ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 

Εγγυητικές καταβολές 1.021 1.035 1.177 
Προκαταβολές παροχών αποχώρησης 7.824 9.535 10.387 
Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση 1.215 1.214 1.214 
Στεγαστικά δάνεια στο προσωπικό  1.290 1.535 1.771 
Απαιτήσεις από θυγατρικές 53.378 54.181 54.181 
Σύνολο μη κυκλοφορούντων στοιχείων 
ενεργητικού  64.728 67.500 68.730 

Το βραχυπρόθεσμο ποσό των κονδυλίων των «Λοιπών μη κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού» περιλαμβάνεται 
στα λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία και στα έξοδα επομένων χρήσεων. 

Στη μητρική εταιρεία το ποσό € 53.378 χιλ. αφορά στο υπόλοιπο των αποθεματικών κεφαλαίων που πρόκειται να 
διατεθούν για το την ολοκλήρωση της αναμόρφωσης της ενιαίας εταιρικής εικόνας των σημείων πώλησης 
(πρακτορείων) από τη θυγατρική ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε., για λογαριασμό της ΟΠΑΠ Α.Ε. Τα κεφάλαια 
αυτά είχαν μεταφερθεί στην εν λόγω θυγατρική κατά τα έτη 2004 έως 2007. 
11.13. Αναβαλλόμενοι φόροι ενεργητικού 
Φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις επόμενων χρήσεων συμψηφίζονται όταν υπάρχει το νόμιμο δικαίωμα 
συμψηφισμού τρεχουσών φορολογικών απαιτήσεων με τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις και αυτές οι 
απαιτήσεις και υποχρεώσεις αφορούν τις ίδιες φορολογικές αρχές. Ο υπολογισμός των φορολογικών απαιτήσεων 
και υποχρεώσεων διενεργήθηκε βάσει των συντελεστών που ορίζονται στην ισχύουσα φορολογική νομοθεσία. 
Η κίνηση των αναβαλλόμενων φόρων έχει ως εξής: 
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 ΟΜΙΛΟΣ 

(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 
Ενσώματες ακινητοποιήσεις (10.699) (9.727) (6.544) 
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 291 (1.483) 2.901 
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις (543) 732 2.161 
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω 
συνταξιοδότησης 4.142 4.539 4.813 
Προβλέψεις 10.724 8.258 7.129 
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις (889) 1.623 - 
Αναγνώριση αναβαλλόμενης φορολογικής 
απαίτησης βάσει φορολογικού ελέγχου - 4.680 10.860 
Σύνολο αναβαλλόμενου φόρου 3.026 8.622 21.320 

 

 ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 

Ενσώματες ακινητοποιήσεις (10.379) (9.440) (6.544) 
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 291 (1.483) 2.897 
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις (1.914) (1.090) 2.327 
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω 
συνταξιοδότησης 4.042 4.468 4.775 
Προβλέψεις 10.709 8.248 7.129 
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις (1.115) 862 - 
Αναγνώριση αναβαλλόμενης φορολογικής 
απαίτησης βάσει φορολογικού ελέγχου - 4.680 10.860 
Σύνολο αναβαλλόμενου φόρου 1.634 6.245 21.444 

 
Ο συντελεστής που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό των φόρων επόμενων χρήσεων είναι ο συντελεστής που 
αναμένεται να ισχύσει κατά το συμψηφισμό των διαφορών στις επόμενες χρήσεις. 
Οι αναβαλλόμενοι φόροι προκύπτουν κυρίως από ασώματα και ενσώματα πάγια (βάσει του Ιδιωτικού 
Συμφωνητικού της 31.7.2007 της ΟΠΑΠ Α.Ε. με την κοινοπραξία INTRALOT), καθώς και χρηματοδοτικές μισθώσεις 
(Σύμβασης 30.7.2010 της ΟΠΑΠ Α.Ε. με την κοινοπραξία INTRALOT). 
Επίσης οι αναβαλλόμενοι φόροι από κόστος ενδεχόμενων υποχρεώσεων και μη αναγνωριζόμενων δαπανών 
προκύπτουν από άμεσα έξοδα χρηματοδότησης του ομολογιακού δανείου, από προβλέψεις που αφορούν σε 
αγωγές κατά της ΟΠΑΠ Α.Ε. και από προβλέψεις χορηγιών, οικονομικών ενισχύσεων, κερδών νικητών (του 
παιχνιδιού ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ), καθώς και αμοιβών και παροχών τρίτων πληρωτέων στο επόμενο έτος. 
11.14. Λοιπές υποχρεώσεις 
Η ανάλυση των λοιπών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων έχει ως εξής: 

 ΟΜΙΛΟΣ 
  (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 
Προμηθευτές (υπηρεσιών, αγαθών & παγίων) 34.645 29.212 30.366 
Κέρδη σε νικητές & αδιάθετα κέρδη 45.963 58.555 107.734 
Άλλες υποχρεώσεις (αμοιβές – αποδόσεις) 6.279 6.783 7.241 
Σύνολο λοιπών υποχρεώσεων 86.887 94.550 145.341 
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 ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 
Προμηθευτές (υπηρεσιών, αγαθών & παγίων) 39.068 32.134 31.777 
Κέρδη σε νικητές & αδιάθετα κέρδη 41.960 48.409 104.488 
Άλλες υποχρεώσεις (αμοιβές – αποδόσεις) 2.075 2.966 2.889 
Σύνολο λοιπών υποχρεώσεων 83.103 83.509 139.154 

 
11.15 Ομολογιακά Δάνεια  
Ο δανεισμός του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύεται ως εξής: 
 

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 
Ομολογιακά δάνεια πληρωτέα την 
επόμενη χρήση 36.250 - - 36.250 - - 
Μείον: Αναπόσβεστα Άμεσα Έξοδα 
Χρηματοδότησης (2.807) - - (2.807) - - 
Βραχυπρόθεσμο Μέρος 
Ομολογιακών Δανείων 33.443 - - 33.443 - - 
       
Μακροπρόθεσμα Ομολογιακά Δάνεια  253.750 - - 253.750 - - 
Μείον: Αναπόσβεστα Άμεσα Έξοδα 
Χρηματοδότησης (3.121) - - (3.121) - - 
Μακροπρόθεσμο Μέρος 
Ομολογιακών Δανείων 250.629 - - 250.629 - - 
       
Σύνολο Ομολογιακού Δανείου 290.000 - - 290.000 - - 
Μείον: Συνολικά Αναπόσβεστα Άμεσα 
Έξοδα Χρηματοδότησης (5.928) - - (5.928) - - 

Ομολογιακά Δάνεια 284.072 - - 284.072 - - 
 
Η λήξη των δανείων έχει ως εξής:  
 

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 
Έως 1 έτος 33.443 - - 33.443 - - 
Από 2 έως 5 έτη 250.629 - - 250.629 - - 

Σύνολο Δανεισμού 284.072 - - 284.072 - - 
 
Την 1 Δεκεμβρίου 2011, ύστερα από έγκριση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που 
πραγματοποιήθηκε στις 3 Νοεμβρίου 2011, η Εταιρεία υπέγραψε σύμβαση κοινού ομολογιακού δανείου, μη 
μετατρέψιμου σε μετοχές, με κοινοπραξία τραπεζών, συνολικού ύψους έως € 240.000 χιλ. Συμμετέχουσες τράπεζες 
είναι η EFG Eurobank Ergasias Α.Ε, η Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και το 
Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο. Το ρόλο του πληρεξούσιου καταβολών και εκπροσώπου των ομολογιούχων έχει 
αναλάβει η EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. 
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Στις 7 Δεκεμβρίου 2011 η Εταιρεία ανέλαβε το ποσό των € 240.000 χιλ. μέσω έκδοσης 240.000 χιλιάδων ομολογιών, 
οι οποίες στο σύνολό τους καλύφθηκαν από την κοινοπραξία των τραπεζών. 
Στις 22 Δεκεμβρίου 2011 η Εταιρεία υπέγραψε συμπληρωματική σύμβαση με κοινοπραξία των Τραπεζών, σύμφωνα 
με την οποία το συνολικό ποσό του ομολογιακού δανείου αυξάνεται έως € 290.000 χιλ. Συμμετέχουσες τράπεζες 
είναι η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, η Alpha Bank S.A. και η Τράπεζα Πειραιώς. Το ρόλο του πληρεξούσιου 
καταβολών και εκπροσώπου των ομολογιούχων έχει αναλάβει η EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. 
Στις 29 Δεκεμβρίου 2011 η Εταιρεία ανέλαβε το επιπλέον ποσό των € 50.000 χιλ. μέσω έκδοσης 50.000 χιλιάδων 
ομολογιών, οι οποίες στο σύνολό τους καλύφθηκαν από την κοινοπραξία των τραπεζών. 
Το ομολογιακό δάνειο, συνολικού ποσού € 290.000 χιλ., έχει κυμαινόμενο επιτόκιο με βάση το Euribor συν 
περιθώριο 6,75% με περίοδο εκτοκισμού τρίμηνη ή εξάμηνη. Το κεφάλαιο του ομολογιακού δανείου προβλέπεται να 
αποπληρωθεί σε πέντε μη ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις, με πρώτη δόση το Δεκέμβριο του 2012 (12 μήνες ύστερα 
από την πρώτη ημερομηνία έκδοσης) και τελευταία δόση το Δεκέμβριο του 2014. 
 

Δόσεις Μήνες μετά την πρώτη 
ημερομηνία έκδοσης 

Αποπληρωμή 
Κεφαλαίου σε % 

Αποπληρωμή 
Κεφαλαίου σε χιλ. € 

1η δόση 12 μήνες 12,5% 36.250 
2η δόση 18 μήνες 12,5% 36.250 
3η δόση 24 μήνες 17,5% 50.750 
4η δόση 30 μήνες 17,5% 50.750 
5η δόση 36 μήνες 40,0% 116.000 

  100,0% 290.000 
 
Η Εταιρεία αποτιμά το ομολογιακό δάνειο στο αποσβεσμένο κόστος με τη μέθοδο του αποτελεσματικού επιτοκίου. 
Το ομολογιακό δάνειο κατά την εκταμίευση επιβαρύνθηκε με άμεσα έξοδα χρηματοδότησης συνολικού ποσού € 
6.090 χιλ. τα οποία αποσβένονται στη διάρκεια του δανείου με τη μέθοδο του αποτελεσματικού επιτοκίου. Τα 
χρηματοοικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου και της Εταιρείας, για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2011 
επιβαρύνθηκαν με € 1.376 χιλ. που αφορούν τόκους του ομολογιακού δανείου, με € 74 χιλ. για λοιπά έξοδα του 
δανείου καθώς και με € 162 χιλ. που αφορούν απόσβεση των άμεσων εξόδων χρηματοδότησης (Σημείωση 11.29). 
Το ομολογιακό δάνειο δεν έχει καμία εμπράγματη εξασφάλιση σε περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου, ή της Εταιρείας. 
Η Εταιρεία έχει αναλάβει την υποχρέωση παροχής συγκεκριμένων γνωστοποιήσεων προς την Κοινοπραξία των 
Τραπεζών, καθώς και τήρησης συγκεκριμένων οικονομικών δεικτών (financial covenants) όπως: 
-O Δείκτης «Ενοποιημένος Συνολικός Δανεισμός» προς «Ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων & Τόκων (ΕΒΙΤ)» να μην 
υπερβαίνει το 2:1. 
-O Δείκτης «Ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων & Τόκων (ΕΒΙΤ)» προς «Ενοποιημένα Καθαρά Χρηματοοικονομικά 
Έξοδα (Ενοποιημένα Χρηματοοικονομικά Έξοδα μείον Ενοποιημένα Χρηματοοικονομικά Έσοδα)» να είναι 
τουλάχιστον ίσος με 7,5:1. 
-O Δείκτης «Ενοποιημένος Συνολικός Δανεισμός» προς «Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων του Ομίλου» να μην υπερβαίνει 
το 1:1. 
H Κοινοπραξία των Τραπεζών αποκτά δικαίωμα πρόωρης αποπληρωμής του Δανείου, σε περίπτωση που: 
-H Εταιρεία δεν τηρεί τους παραπάνω οικονομικούς δείκτες (financial covenants). 
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-To Ελληνικό Δημόσιο παύσει να ασκεί έλεγχο στην Εταιρεία, ή το ποσοστό συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου 
στο κεφάλαιο της Εταιρείας πέσει κάτω από το 34%. 
Στις 31.12.2011 η Εταιρεία είναι σε συμμόρφωση με όλους τους οικονομικούς δείκτες και τις ρήτρες που 
προβλέπονται από τη Σύμβαση του Ομολογιακού Δανείου. 
11.16. Χρηματοδοτικές μισθώσεις 
Ο λογιστικός χειρισμός που διενεργήθηκε για την απεικόνιση των χρηματοδοτικών μισθώσεων στις οικονομικές 
καταστάσεις της χρήσης 2011, 2010 & 2009 είναι σύμφωνος με τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 17 – Μισθώσεις. 
Επομένως: 
1. Ο μηχανολογικός εξοπλισμός, ο λοιπός εξοπλισμός και οι άδειες χρήσης των λογισμικών της ΟΠΑΠ Α.Ε. που 
περιλαμβάνονται στο Ιδιωτικό Συμφωνητικό της 31.7.2007 και στη σύμβαση της 30.7.2010 με την Κοινοπραξία 
INTRALOT Α.Ε. και στη σύμβαση με την XEROX HELLAS A.E.E. αναγνωρίστηκαν στον πάγιο εξοπλισμό της 
Εταιρείας και του Ομίλου. 
2. Τα μεταφορικά μέσα της ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. που περιλαμβάνονται στη σύμβαση της θυγατρικής 
με την ΕΜΠΟΡΙΚΗ LEASING Α.Ε. αναγνωρίστηκαν στον πάγιο εξοπλισμό του Ομίλου (σημ. 11.7). 
 Η μελλοντική ελάχιστη καταβολή μισθωμάτων έχει ως εξής: 
 

ΟΜΙΛΟΣ 
Μελλοντική ελάχιστη καταβολή μισθωμάτων την 31 
Δεκεμβρίου 2011 (Ποσά σε χιλ. € ) 

 < 1 χρόνο 1<5 χρόνια >5 χρόνια Σύνολο 
Πληρωμές μισθωμάτων  8.533 871 - 9.404 
Έκπτωση (μελλοντικές χρηματοοικονομικές χρεώσεις 
χρηματοδοτικών μισθώσεων) (486) (73) - (559) 
Καθαρή παρούσα αξία 8.047 798 - 8.845 

 

Μελλοντική ελάχιστη καταβολή μισθωμάτων την 31 
Δεκεμβρίου 2010 (Ποσά σε χιλ. €) 

 < 1 χρόνο 1<5 χρόνια >5 χρόνια Σύνολο 
Πληρωμές μισθωμάτων  422 1.284 - 1.706 
Έκπτωση (μελλοντικές χρηματοοικονομικές χρεώσεις 
χρηματοδοτικών μισθώσεων) (106) (153) - (259) 
Καθαρή παρούσα αξία 316 1.131 - 1.447 

 
Μελλοντική ελάχιστη καταβολή μισθωμάτων την 31 
Δεκεμβρίου 2009 (Ποσά σε χιλ. €) 

 < 1 χρόνο 1<5 χρόνια >5 χρόνια Σύνολο 
Πληρωμές μισθωμάτων  32.955 8 - 32.963 
Έκπτωση (μελλοντικές χρηματοοικονομικές χρεώσεις 
χρηματοδοτικών μισθώσεων) (544) 0 - (544) 
Καθαρή παρούσα αξία 32.411 8 - 32.419 
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Μελλοντική ελάχιστη καταβολή μισθωμάτων την 31 
Δεκεμβρίου 2011 (Ποσά σε χιλ. €) 

 < 1 χρόνο 1<5 χρόνια >5 χρόνια Σύνολο 
Πληρωμές μισθωμάτων  8.119 - - 8.119 
Έκπτωση (μελλοντικές χρηματοοικονομικές χρεώσεις 
χρηματοδοτικών μισθώσεων) (406) - - (406) 
Καθαρή παρούσα αξία 7.713 - - 7.713 

 
Μελλοντική ελάχιστη καταβολή μισθωμάτων την 31 
Δεκεμβρίου 2010 (Ποσά σε χιλ. €) 

 < 1 χρόνο 1<5 χρόνια >5 χρόνια Σύνολο 
Πληρωμές μισθωμάτων  8 - - 8 
Έκπτωση (μελλοντικές χρηματοοικονομικές χρεώσεις 
χρηματοδοτικών μισθώσεων) 0 - - 0 
Καθαρή παρούσα αξία 8 - - 8 

 
Μελλοντική ελάχιστη καταβολή μισθωμάτων την 31 
Δεκεμβρίου 2009 (Ποσά σε χιλ. €) 

 < 1 χρόνο 1<5 χρόνια >5 χρόνια Σύνολο 
Πληρωμές μισθωμάτων  32.955 8 - 32.963 
Έκπτωση (μελλοντικές χρηματοοικονομικές χρεώσεις 
χρηματοδοτικών μισθώσεων) (544) 0 - (544) 
Καθαρή παρούσα αξία 32.411 8 - 32.419 

 
11.17. Φόροι 
Η ανάλυση των φόρων έχει ως εξής: 

 ΟΜΙΛΟΣ 
 (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 
Υποχρεώσεις φόρου εισοδήματος - 22.126 85.241 
Έκτακτη εισφορά - 91.912 98.067 
Λοιποί φόροι (παρακρατούμενοι, ΦΠΑ) 9.472 30.612 35.986 
Σύνολο φόρων 9.472 144.650 219.294 

 

 ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 
Υποχρεώσεις φόρου εισοδήματος - 21.182 85.159 
Έκτακτη εισφορά - 91.887 98.067 
Λοιποί φόροι (παρακρατούμενοι, ΦΠΑ) 7.482 29.516 34.392 
Σύνολο φόρων 7.482 142.585 217.618 

 
Σύμφωνα με το ΔΛΠ 12 και με βάση το Ν. 3845/2010 (μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της 
ελληνικής οικονομίας από τα κράτη-μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο), ο οποίος 
ψηφίστηκε από την Βουλή των Ελλήνων την 6 Μαΐου 2010, επιβλήθηκε στις ελληνικές εταιρείες έκτακτη εφάπαξ 
εισφορά «κοινωνικής ευθύνης», στο συνολικό καθαρό εισόδημα της χρήσης 1.1 – 31.12.2009 (οικονομικό έτος 
2010). Το ύψος της εν λόγω εισφοράς ανήλθε, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, για τον Όμιλο και την Εταιρεία 
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στο ύψος των € 91.912 χιλ. και € 91.887 χιλ., αντίστοιχα και επιβαρύνει τα συνολικά έσοδα της χρήσης 2010 του 
Ομίλου και της Εταιρείας. 
Στη χρήση 2009 σύμφωνα με το ΔΛΠ 12 και με βάση το άρθρο 2 του Ν. 3808/2009 έχει αναγνωρισθεί το συνολικό 
ποσό της έκτακτης εφάπαξ εισφοράς κοινωνικής ευθύνης στο συνολικό καθαρό εισόδημα του οικονομικού έτους 
2009 των νομικών προσώπων του άρθρου 2, παρ. 4 και του άρθρου 101 παρ. 1 του Κώδικα Φορολογίας 
Εισοδήματος (Ν. 2238/1994). 
Η μητρική εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση του 2009. 
Σύμφωνα με το φορολογικό έλεγχο χρήσης 2009 προέκυψαν πρόσθετοι φόροι ύψους € 20.761 χιλ. (€ 17.222 χιλ. 
φορολογικές διαφορές και € 3.539 χιλ. προσαυξήσεις φορολογικών διαφορών) οι οποίοι καταβλήθηκαν εφάπαξ στο 
Ελληνικό Δημόσιο. Από το προαναφερθέν ποσό, τα € 14.000 χιλ. έχουν ήδη επιβαρύνει τα αποτελέσματα της 
χρήσης 2009 (πρόβλεψη φορολογικών διαφορών) και ποσό € 4.680 χιλ. αφορά προσωρινή φορολογική διαφορά, η 
οποία έχει δημιουργήσει ισόποση αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση, ενώ το υπόλοιπο ποσό των € 2.081 χιλ. 
επιβάρυνε τα αποτελέσματα της χρήσης 2010. 
11.18. Δουλευμένες δαπάνες και λοιπές υποχρεώσεις 
Η ανάλυση των δουλευμένων δαπανών και λοιπών υποχρεώσεων έχει ως εξής: 

 ΟΜΙΛΟΣ 
  (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 
Προβλέψεις χορηγιών-δωρεών 37.514 29.063 18.596 
Πρόβλεψη κερδών νικητών Στοιχήματος 2.016 2.484 3.042 
Αποδοχές προσωπικού 4.243 5.470 5.710 
Λοιπές υποχρεώσεις 7.918 9.735 5.047 
Σύνολο δουλευμένων υποχρεώσεων 51.691 46.752 32.395 

 

 ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
  (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 
Προβλέψεις χορηγιών-δωρεών 33.334 27.900 17.577 
Πρόβλεψη κερδών νικητών Στοιχήματος 2.016 2.484 3.042 
Αποδοχές προσωπικού 4.225 5.432 5.699 
Λοιπές υποχρεώσεις 6.771 8.344 4.437 
Σύνολο δουλευμένων υποχρεώσεων 46.346 44.160 30.755 

 
Στις εν λόγω υποχρεώσεις περιλαμβάνεται ποσό € 37.514 χιλ. που αναφέρεται σε προβλέψεις χορηγιών και 
οικονομικών ενισχύσεων (σύμφωνα με αποφάσεις του Δ.Σ. κατά το έτος 2011) πληρωτέες στο 2012, καθώς και 
λοιπές υποχρεώσεις (αμοιβές και παροχές τρίτων, μισθοδοσία, δουλευμένες δαπάνες κερδών νικητών, 
ασφαλιστικοί φορείς, μερίσματα, δεδουλευμένοι τόκοι κλπ). 
11.19. Προγράμματα παροχών προσωπικού 
Η Εταιρεία προσφέρει δύο συγκεκριμένα συνταξιοδοτικά προγράμματα. Οι θυγατρικές της Εταιρείας στην Κύπρο 
δεν παρέχουν ανάλογα συνταξιοδοτικά προγράμματα. 
Η ανάλυση του κάθε προγράμματος είναι η εξής: 
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Πρόγραμμα αποχώρησης (ΟΠΑΠ Α.Ε.) 
Η υποχρέωση της Εταιρείας για το πρόγραμμα αυτό καλύπτεται από τη Σ.Σ.Ε. της ΟΠΑΠ Α.Ε. 
Με τον τερματισμό της εργασίας του προσωπικού καταβάλλεται ένα εφάπαξ ποσό που είναι ίσο για κάθε χρόνο 
υπηρεσίας με το 1/12 της συνολικής αμοιβής του εργαζομένου κατά το τελευταίο έτος που εργάστηκε, πλέον 
αναλογίας υπερωριών και επιδόματος πληρωτέου βασιζόμενο στα χρόνια υπηρεσίας. Οι υποχρεώσεις για αυτά τα 
προγράμματα παροχών δε χρηματοδοτούνται εκτός αν η Εταιρεία προκαταβάλλει παροχές αποχώρησης σε 
εργαζόμενο σύμφωνα με τις Λογιστικές Αρχές. Η Εταιρεία περιοδικά προσλαμβάνει εξωτερικούς πιστοποιημένους 
συμβούλους με σκοπό να καθορίσουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το πρόγραμμα. 
Για υπηρεσίες μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2011, 2010 και 2009, η παρούσα αξία των επιδομάτων αποχώρησης με 
βάση τα υποχρεωτικά επιδόματα σύμφωνα με τους όρους του σχεδίου και τα προβλεπόμενα επίπεδα μισθών είναι € 
20.250 χιλ., € 21.973 χιλ. και € 22.699 χιλ. αντίστοιχα. 
Το ποσό των € 3.234 χιλ. είναι το τρέχον κόστος της περιόδου επιμερισμένο αναλογικά σε κόστος πωλήσεων, έξοδα 
διοίκησης και διάθεσης καθώς και χρηματοοικονομικό κόστος, ενώ το κόστος για το 2010 ήταν € 3.575 χιλ. και για 
το 2009 ήταν € 5.314 χιλ. 
Πρόγραμμα αποχώρησης ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. 
Για υπηρεσίες μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2011, 2010 και 2009, η παρούσα αξία των επιδομάτων αποχώρησης με 
βάση τα υποχρεωτικά επιδόματα σύμφωνα με τους όρους του σχεδίου και τα προβλεπόμενα επίπεδα μισθών είναι € 
503 χιλ., € 359 χιλ. και 176 χιλ. αντίστοιχα. 
Το ποσό των € 144 χιλ. είναι το τρέχον κόστος της περιόδου επιμερισμένο αναλογικά σε κόστος πωλήσεων, έξοδα  
διοίκησης και χρηματοοικονομικό κόστος, ενώ το κόστος για το 2010 ήταν € 183 χιλ. και για το 2009 ήταν € 176 χιλ. 
Προνόμια βάσει συνταξιοδοτικού συμβολαίου (ΟΠΑΠ Α.Ε.) 
Η υποχρέωση της Εταιρείας απορρέει από το ομαδικό ασφαλιστήριο πρόγραμμα στην ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 
Α.Ε. με αριθμό συμβολαίου 1006. 
Το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα της Εταιρείας που τροποποιήθηκε το Φεβρουάριο του 2003, με ισχύ από την 1  
Ιανουαρίου 2003, αύξησε τις παροχές των εργαζομένων. Πραγματοποιήθηκε μελέτη από αναλογιστή για τον 
υπολογισμό των παροχών. 
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Η εμφάνιση των προγραμμάτων στην κατάσταση ενοποιημένης χρηματοοικονομικής θέσης την 31 Δεκεμβρίου 2011 
είναι η εξής: 

ΟΜΙΛΟΣ Πρόγραμμα 
αποχώρησης 

Συνταξιοδοτικό 
πρόγραμμα Σύνολο 

(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 
31 Δεκεμβρίου 2008 21.545 1.092 22.637 
Πληρωμές (4.160) (1.016) (5.176) 
Κόστος υπηρεσίας 1.741 556 2.297 
Κόστος κεφαλαίου 1.525 169 1.694 
Απόσβεση μη αναγνωρισμένων αναλογιστικών 
ζημιών/κερδών 309 (37) 272 
Τερματικές παροχές 1.915 - 1.915 
Αναμενόμενη απόδοση στοιχείων ενεργητικού - (125) (125) 
Συνολικό κόστος στην Κ.Σ.Ε. 5.490 563 6.053 
31 Δεκεμβρίου 2009 22.875 639 23.514 
Πληρωμές (4.301) (739) (5.040) 
Κόστος υπηρεσίας 1.731 478 2.209 
Κόστος κεφαλαίου 1.732 172 1.904 
Απόσβεση μη αναγνωρισμένων αναλογιστικών 
ζημιών/κερδών 295 (20) 275 
Αναμενόμενη απόδοση στοιχείων ενεργητικού - (164) (164) 
Συνολικό κόστος στην Κ.Σ.Ε. 3.758 466 4.224 
31 Δεκεμβρίου 2010 22.332 366 22.698 
Πληρωμές (4.957) (748) (5.705) 
Κόστος υπηρεσίας 1.468 381 1.849 
Κόστος κεφαλαίου 1.658 173 1.831 
Απόσβεση μη αναγνωρισμένων αναλογιστικών 
ζημιών/κερδών 252 (34) 218 
Αναμενόμενη απόδοση στοιχείων ενεργητικού - (180) (180) 
Συνολικό κόστος στην Κ.Σ.Ε. 3.378 340 3.718 
31 Δεκεμβρίου 2011 20.753 (42) 20.711 
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Η εμφάνιση των προγραμμάτων στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της μητρικής εταιρείας την 31 
Δεκεμβρίου 2011 είναι η εξής: 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Πρόγραμμα 
αποχώρησης 

Συνταξιοδοτικό 
πρόγραμμα Σύνολο 

(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 
31 Δεκεμβρίου 2008 21.545 1.092 22.637 
Πληρωμές (4.160) (1.016) (5.176) 
Κόστος υπηρεσίας 1.566 556 2.122 
Κόστος κεφαλαίου  1.522 169 1.691 
Απόσβεση μη αναγνωρισμένων αναλογιστικών 
ζημιών/κερδών 309 (37) 272 
Τερματικές παροχές 1.917 - 1.917 
Αναμενόμενη απόδοση στοιχείων ενεργητικού - (125) (125) 
Συνολικό κόστος στην Κ.Σ.Ε. 5.314 563 5.877 
31 Δεκεμβρίου 2009 22.699 639 23.338 
Πληρωμές (4.301) (739) (5.040) 
Κόστος υπηρεσίας 1.558 478 2.036 
Κόστος κεφαλαίου  1.722 172 1.894 
Απόσβεση μη αναγνωρισμένων αναλογιστικών 
ζημιών/κερδών 295 (20) 275 
Αναμενόμενη απόδοση στοιχείων ενεργητικού - (164) (164) 
Συνολικό κόστος στην Κ.Σ.Ε. 3.575 466 4.041 
31 Δεκεμβρίου 2010 21.973 366 22.339 
Πληρωμές (4.957) (748) (5.705) 
Κόστος υπηρεσίας 1.345 381 1.726 
Κόστος κεφαλαίου  1.637 173 1.810 
Απόσβεση μη αναγνωρισμένων αναλογιστικών 
ζημιών/κερδών 252 (34) 218 
Αναμενόμενη απόδοση στοιχείων ενεργητικού - (180) (180) 
Συνολικό κόστος στην Κ.Σ.Ε. 3.234 340 3.574 
31 Δεκεμβρίου 2011 20.250 (42) 20.208 
 
Οι βασικές αναλογιστικές υποθέσεις που έγιναν στις 31 Δεκεμβρίου 2011, 2010 και 2009 για το Πρόγραμμα 
Αποχώρησης είναι: 
 

 2011 2010 2009 
Επιτόκιο προεξόφλησης 5,20% 5,60% 5,60% 
Αναμενόμενο ποσοστό αυξήσεων στους μισθούς 4,70% 5,00% 5,00% 
Μέσος χρόνος παραμονής στην υπηρεσία  15,94 15,86 16,13 
Πληθωρισμός  2,00% 2,50% 2,50% 

 
Οι κυριότερες οικονομικές παραδοχές (επιτόκιο προεξόφλησης και πληθωρισμός) για το πρόγραμμα 
συνταξιοδότησης δεν διαφέρουν σημαντικά από το ανωτέρω πρόγραμμα. 
Η ανάλυση της καθαρής υποχρέωσης από το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα της ΟΠΑΠ Α.Ε. λαμβάνοντας υπόψη την 
αξία των περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος αυτού (σωρευμένες εισφορές βάσει ασφαλιστηρίου με αριθμό 
1006 της Αγροτικής Ασφαλιστικής) έχει ως εξής: 
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  (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ)  2011 2010 2009 
Παρούσα αξία υποχρέωσης  3.759 4.232 4.273 
Πραγματική αξία περιουσιακού στοιχείου προγράμματος (4.922) (4.622) (4.389) 
Μη καταχωρημένα αναλογιστικά κέρδη / ζημίες 1.121 756 755 
Υποχρέωση στον Ισολογισμό κατά την 31.12 (42) 366 639 

 
Η ανάλυση της καθαρής υποχρέωσης από το πρόγραμμα αποχώρησης της ΟΠΑΠ ΑΕ. και ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. έχει ως εξής: 
 

ΟΠΑΠ Α.Ε.    
  (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ)  2011 2010 2009 
Παρούσα αξία υποχρέωσης  26.194 29.232 30.758 
Πραγματική αξία περιουσιακού στοιχείου προγράμματος - - - 
Μη καταχωρημένα αναλογιστικά κέρδη / ζημίες (5.944) (7.259) (8.059) 
Υποχρέωση στον Ισολογισμό κατά την 31.12 20.250 21.973 22.699 

 

ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε.    
  (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ)  2011 2010 2009 
Παρούσα αξία υποχρέωσης  519 377 166 
Πραγματική αξία περιουσιακού στοιχείου προγράμματος - - - 
Μη καταχωρημένα αναλογιστικά κέρδη/ζημίες (16) (18) 10 
Υποχρέωση στον Ισολογισμό κατά την 31.12 503 359 176 

 
Το εκτιμώμενο κόστος υπηρεσίας για την επόμενη χρήση ανέρχεται σε € 1.509 χιλ. για την Εταιρεία και € 1.636 χιλ. 
για τον Όμιλο. 
11.20. Προβλέψεις 
Οι προβλέψεις της Εταιρείας και του Ομίλου αναλύονται ως εξής: 

Προβλέψεις 
 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 
Υπόλοιπο την 31.12.2008 31.793 31.743 
Προβλέψεις χρήσης 7.508 7.508 
Χρησιμοποιηθείσα πρόβλεψη φορολογικών διαφορών 2008 (9.000) (9.000) 
Πρόβλεψη φορολογικών διαφορών 2009 15.150 14.000 
Χρησιμοποιήθηκαν μέσα στη χρήση (161) (161) 
Υπόλοιπο την 31.12.2009 45.290 44.090 
Προβλέψεις χρήσης 8.096 8.047 
Χρησιμοποιηθείσα πρόβλεψη φορολογικών διαφορών 2009 (14.200) (14.000) 
Πρόβλεψη φορολογικών διαφορών 2010 8.100 8.000 
Χρησιμοποιήθηκαν μέσα στη χρήση (1.510) (1.510) 
Αναστροφή προβλέψεων μέσα στη χρήση (1.317) (1.317) 
Υπόλοιπο την 31.12.2010 44.459 43.310 
Προβλέψεις χρήσης 9.282 9.256 
Πρόβλεψη φορολογικών διαφορών 2011 10.100 10.000 
Υπόλοιπο την 31.12.2011 63.841 62.566 
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Το ποσό των € 63.841 χιλ. αφορά προβλέψεις, με βάση την επιστολή του νομικού συμβούλου της Εταιρείας, για 
κάλυψη αποζημιώσεων από αγωγές (διαφόρων τρίτων, πρακτόρων, και προσωπικού της Εταιρείας) κατά της ΟΠΑΠ 
Α.Ε. και της ΟΠΑΠ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. ύψους € 44.641 χιλ. (2010: € 35.359 χιλ.) καθώς και πρόβλεψη φορολογικών 
διαφορών χρήσεων 2011 & 2010 ύψους € 19.200 χιλ. (2010: € 9.100 χιλ.) (σημ. 11.34). 
11.21. Άλλες μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 
Η ανάλυση των άλλων μη βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων έχει ως εξής: 

 ΟΜΙΛΟΣ 
 (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 
Εγγυητικές καταθέσεις από πράκτορες 3.993 3.886 3.819 
Τόκοι, πρόστιμα πρακτόρων-εγγυήσεις μετρητοίς 6.502 4.336 4.037 
Υποχρέωση στο Ελληνικό Δημόσιο για άδεια παιχνιδιών 78.664 - - 
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 89.159 8.222 7.856 

 
 ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 
Εγγυητικές καταθέσεις από πράκτορες 3.816 3.710 3.635 
Τόκοι, πρόστιμα πρακτόρων - εγγυήσεις μετρητοίς 6.502 4.336 4.037 
Υποχρέωση στο Ελληνικό Δημόσιο για άδεια παιχνιδιών 78.664 - - 
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 88.982 8.046 7.672 

 
Οι καταθέσεις εγγυήσεων από τους πράκτορες αντιπροσωπεύουν ποσά που κατατίθενται για να εξασφαλίσουν 
συνολικά τις υποχρεώσεις των πρακτόρων. 
Οι καταθέσεις των εγγυήσεων επιστρέφονται στους πράκτορες μόνο όταν αυτοί παύουν να ενεργούν ως πράκτορες. 
Το συνολικό τίμημα για την άδεια εγκατάστασης και εκμετάλλευσης των 35.000 παιγνιομηχανημάτων ανήλθε σε € 
560.000 χιλ., εκ των οποίων τα € 473.975 χιλ. καταβλήθηκαν άμεσα με την υπογραφή της σύμβασης και το 
υπόλοιπο ποσό των € 86.025 χιλ. θα καταβληθεί σε 2 έτη. 
Ο Όμιλος υπολόγισε την παρούσα αξία της υποχρέωσης σε € 78.027 χιλ., το οποίο περιλαμβάνεται στις άλλες 
μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις στην κατάσταση της χρηματοοικονομικής θέσης. Στις 31.12.2011 η παραπάνω 
υποχρέωση διαμορφώθηκε στο ποσό των € 78.664 χιλ. 
11.22. Μετοχικό κεφάλαιο 
Όταν η Εταιρεία συστάθηκε σε ανώνυμη εταιρεία το 1999, το καταστατικό της προέβλεπε την αποτίμηση των 
παγίων στοιχείων της από επιτροπή αποτίμησης εντός ενός έτους. Σύμφωνα με αυτήν την προϋπόθεση, η επιτροπή 
αποτίμησε τα πάγια της Εταιρείας στα € 33.778 χιλ. Από το ποσό αυτό τα € 29.347 χιλ. κεφαλαιοποιήθηκαν μέσω 
της έκδοσης ενός εκατομμυρίου μετοχών. Το υπόλοιπο καταχωρήθηκε στις διαφορές αναπροσαρμογής στα ίδια 
κεφάλαια των μετόχων. 
Στις 15 Δεκεμβρίου 2000 οι κοινές μετοχές της Εταιρείας διαιρέθηκαν για να αυξηθεί ο αριθμός των μετοχών που 
κυκλοφορούσαν σε 100.000.000. Στη συνέχεια, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των € 
64.270 χιλ. και ανήλθε σε € 93.617 χιλ. με έκδοση 219.000.000 νέων μετοχών. Η αύξηση των € 64.270 χιλ. προήλθε 
από (α) αδιανέμητα κέρδη, (β) ένα ποσό από το λογαριασμό διαφορών αναπροσαρμογής αξίας και (γ) τμήμα του 
δικαιώματος εκμετάλλευσης (€ 29.347 χιλ.). 
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Το 2001, η ονομαστική αξία των μετοχών της Εταιρείας αυξήθηκε από € 0,29 σε € 0,30 με κεφαλαιοποίηση ειδικών 
αποθεματικών. 
Όλες οι μετοχές που έχουν εκδοθεί από την Εταιρεία είναι κοινές μετοχές. 
Ο συνολικός εγκεκριμένος αριθμός κοινών μετοχών ήταν 319.000.000 στις 31 Δεκεμβρίου 2011 με ονομαστική αξία 
€ 0,30 ανά μετοχή (€ 0,30 το 2010 και το 2009). Όλες οι εκδοθείσες μετοχές είναι πλήρως εξοφλημένες. 
Δεν υπήρχαν μεταβολές στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2011. 
11.23. Αποθεματικά 
Η ανάλυση των αποθεματικών έχει ως εξής: 

ΟΜΙΛΟΣ Λοιπά 
αποθεματικά 

Τακτικό 
αποθεματικό 

Αφορολόγητα 
αποθεματικά Σύνολο 

  (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 
Στις 31.12.2009 3.564 31.900 8.345 43.809 
Μεταβολές στη χρήση - 18 - 18 
Στις 31.12.2010 3.564 31.918 8.345 43.827 
Μεταβολές στη χρήση - 174 - 174 
Στις 31.12.2011 3.564 32.092 8.345 44.001 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λοιπά 
αποθεματικά 

Τακτικό 
αποθεματικό 

Αφορολόγητα 
αποθεματικά Σύνολο 

  (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 
Στις 31.12.2009 2.815 31.900 8.345 43.060 
Στις 31.12.2010 2.815 31.900 8.345 43.060 
Στις 31.12.2011 2.815 31.900 8.345 43.060 

 
Το είδος και ο σκοπός κάθε λογαριασμού αποθεματικού στα ίδια κεφάλαια των μετόχων είναι ως εξής: 
Άλλα αποθεματικά αντιπροσωπεύουν τα ποσά που αφαιρούνται από τα κέρδη προηγούμενων ετών. Μετά τη 
φορολόγηση είναι διαθέσιμα για διανομή στους μετόχους. 
Το τακτικό αποθεματικό είναι ποσό ίσο με το 5% τουλάχιστον των ετήσιων καθαρών κερδών που προστίθενται κάθε 
χρόνο. Η υποχρέωση σχηματισμού παύει όταν ανέλθει κατ’ ελάχιστο στο 1/3 του καταβεβλημένου μετοχικού 
κεφαλαίου. Το ποσό αυτό δεν είναι διαθέσιμο για διανομή. Μετά τη διανομή της χρήσης του 2003 το αποθεματικό 
έχει φτάσει το υποχρεωτικό όριο και επιπλέον κράτηση δεν είναι πλέον υποχρεωτική. 
Τα αφορολόγητα αποθεματικά προέρχονται από αφορολόγητα κέρδη. Οποιοδήποτε τμήμα αυτού του αποθεματικού 
που διανέμεται στους μετόχους υπόκειται σε φορολογία εισοδήματος. Η Εταιρεία δεν έχει πρόθεση να διανέμει αυτά 
τα αποθεματικά.  
Η αύξηση του τακτικού αποθεματικού του Ομίλου προέρχεται από την ΟΠΑΠ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. 
11.24. Μερίσματα 
Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 11.5.2011 ενέκρινε την προταθείσα από το Διοικητικό Συμβούλιο διανομή 
(διάθεση) κερδών και αποφάσισε την καταβολή συνολικού μερίσματος 1,54 ευρώ ανά μετοχή για την εταιρική 
χρήση έτους 2010, από το οποίο παρακρατήθηκε φόρος 21%. Μετά την αφαίρεση του καθαρού προμερίσματος 0,46 
ευρώ ανά μετοχή που καταβλήθηκε το Δεκέμβριο του 2010 με απόφαση του Δ.Σ., διαμορφώθηκε το υπόλοιπο του 
μερίσματος € 1,08 ανά μετοχή (συνολικού ποσού € 344.520 χιλ.), το οποίο μετά την παρακράτηση φόρου 
διαμορφώθηκε σε € 0,7566 καθαρό ανά μετοχή. 
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11.25. Κέρδη Νικητών & Κόστος παροχής υπηρεσιών 
Η ανάλυση των κερδών των νικητών παιχνιδιών και του κόστους πωλήσεων κατανεμημένη ανάλογα με τo είδος του 
εξόδου είναι ως εξής: 

 (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου  2011 2010 2011 2010 
Κέρδη στους νικητές παιχνιδιών 2.945.073 3.486.094 2.823.526 3.354.676 
Κόστος παροχής υπηρεσιών     
Προμήθειες πρακτόρων αριθμολαχείων 365.685 432.561 346.792 411.577 
Προμήθειες αναδόχων 15.982 1.243 15.245 - 
Κόστος απόσβεσης ενσώματων παγίων 16.781 12.767 15.981 12.329 
Κόστος απόσβεσης ασώματων παγίων 25.506 25.279 25.498 25.265 
Έξοδα επισκευών και συντήρησης 2.939 30.263 2.535 29.829 
Παροχές τρίτων 67.688 46.183 88.618 61.680 
Αποδόσεις σε ΣΟΥΠΕΡΛΙΓΚ & ΕΕΠ (Β’ & Γ’) 1.426 2.014 1.426 2.014 
Κόστος μισθοδοσίας 29.258 29.129 11.181 12.694 
Αναλώσεις εμπορευμάτων 7.234 10.083 - 7.047 
Άλλα έξοδα 24.010 26.355 8.401 9.646 
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 5.500 1.000 5.500 1.000 
Κόστος παροχών αποχώρησης 853 1.075 736 912 
Σύνολο κόστους παροχής υπηρεσιών 562.862 617.952 521.913 573.993 
Σύνολο κερδών νικητών & κόστους παροχής 
υπηρεσιών 3.507.935 4.104.046 3.345.439 3.928.669 

 
Τα Κέρδη Νικητών απεικονίζουν τα ποσά που διανέμονται ως κέρδη στους νικητές των παιχνιδιών του Ομίλου 
σύμφωνα με τον κανονισμό κάθε παιχνιδιού. Το ποσοστό των κερδών επί των πωλήσεων στο έτος 2011 
διαμορφώθηκε σε 67,57% έναντι 67,82% του έτους 2010 (στη χρήση 2011 για το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ το ποσοστό 
των κερδών επί των πωλήσεων διαμορφώθηκε σε 69,39% ενώ για το ΚΙΝΟ σε 69,76% έναντι 71,27% και 69,05% 
αντιστοίχως στην συγκρινόμενη περίοδο). 
Οι προμήθειες των πρακτόρων αριθμολαχείων είναι προμήθειες επί των πωλήσεων των πρακτόρων της Εταιρείας 
και της θυγατρικής της ΟΠΑΠ ΚΥΠΡΟΥ LTD και υπολογίζονται στο 8% επί των εσόδων των παιχνιδιών 
στοιχηματισμού «ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ, GO LACKY & MONITOR GAMES», του KΙΝΟ και του Super 3, και στο 12% 
επί των εσόδων των άλλων παιχνιδιών. Το αντίστοιχο ποσοστό στη θυγατρική ΟΠΑΠ SPORTS LTD για το 
ΣΤΟΙΧΗΜΑ είναι 10%. 
Τα έξοδα επισκευών και συντήρησης καθώς και οι αμοιβές τρίτων περιλαμβάνουν δαπάνες (αμοιβές και 
συντηρήσεις) που προκύπτουν από το τριετές Ιδιωτικό Συμφωνητικό της 31.7.2007 και τη Σύμβαση της 30.7.2010 
της ΟΠΑΠ Α.Ε. με την κοινοπραξία ΙΝΤΡΑΛΟΤ. 
Οι διανομές στην ΣΟΥΠΕΡΛΙΓΚ, και ΕΕΠ (Β΄& Γ΄) αφορούν παιχνίδια του ΠΡΟΠΟ και ΠΡΟΠΟ-ΓΚΟΛ. 
Τα εμπορεύματα είναι πλέον διαχείρισης της ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε., με αποτέλεσμα να μην 
εμφανίζονται αναλώσεις σε επίπεδο Εταιρείας.  
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11.26. Άλλα λειτουργικά έσοδα 
Η ανάλυση των άλλων λειτουργικών εσόδων κατά τη χρήση είναι η εξής: 

  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2011 2010 2011 2010 
  (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 
Αμοιβές διοικητικής υποστήριξης - - 16.894 18.010 
Έσοδα από ενοίκια 621 600 621 600 
Λοιπά έσοδα 6.228 4.995 7.252 6.011 
Σύνολο 6.849 5.595 24.767 24.621 

Στα «Λοιπά έσοδα» περιλαμβάνονται καταπτώσεις εγγυήσεων και έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις. 
11.27. Δαπάνες διοίκησης / διάθεσης 
Οι δαπάνες διοίκησης και διάθεσης του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

 Δαπάνες διοίκησης ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2011 2010 2011 2010 
  (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 
Αμοιβές & έξοδα προσωπικού 14.550 15.913 11.987 13.324 
Αμοιβές & έξοδα τρίτων 14.181 4.707 21.032 10.524 
Παροχές τρίτων 4.590 4.870 3.871 4.104 
Φόροι-τέλη 217 334 120 230 
Διάφορα έξοδα  1.263 1.591 1.034 1.347 
Αποσβέσεις  1.200 1.305 1.071 1.190 
Κόστος παροχών αποχώρησης 794 967 788 957 
Σύνολο δαπανών διοίκησης 36.795 29.687 39.903 31.676 

Οι αμοιβές των Ορκωτών Ελεγκτών για τον τακτικό έλεγχο της χρήσης 2011 της ΟΠΑΠ Α.Ε. περιλαμβάνονται στο 
κονδύλι «Αμοιβές και έξοδα τρίτων» της Εταιρείας και ανέρχονται στο ποσό των € 140 χιλ. (χρήση 2010 € 140 χιλ.) 
μη περιλαμβανομένων των διαφόρων εξόδων και του ΦΠΑ. 

 Δαπάνες διάθεσης ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου  2011 2010 2011 2010 
  (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 
Κονδύλια διαφήμισης 20.226 29.685 18.203 27.484 
Δωρεές – οικονομικές ενισχύσεις 27.733 20.463 23.044 18.629 
Έξοδα εκθέσεων – επιδείξεων 65 206 65 206 
Κονδύλια χορηγιών 61.119 70.021 61.119 70.021 
Σύνολο 109.143 120.375 102.431 116.340 
Δαπάνες μισθοδοσίας 3.667 3.897 3.644 3.874 
Αμοιβές τρίτων 1.357 837 3.576 2.061 
Αποσβέσεις  271 304 270 302 
Κόστος παροχών αποχώρησης 240 278 240 278 
Λοιπές δαπάνες διάθεσης  1.599 1.751 1.407 1.439 
Σύνολο 7.134 7.067 9.137 7.954 
Σύνολο δαπανών διάθεσης 116.277 127.442 111.568 124.294 
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11.28. Άλλα λειτουργικά έξοδα 
Η ανάλυση των άλλων λειτουργικών εξόδων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη χρήση είναι η εξής: 
 
  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου  2011 2010 2011 2010 
 (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 
Αναδρομικά προσωπικού προηγούμενων χρήσεων 512 585 512 585 
Προσαυξήσεις φορολογικών διαφορών - 3.539 - 3.539 
Παροχές τρίτων προηγούμενης χρήσης 3.465 - 3.465 - 
Λοιπά έξοδα & αμοιβές τρίτων προηγούμενων χρήσεων 604 618 593 587 
Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 9.282 8.096 9.256 8.047 
Σύνολο 13.863 12.838 13.826 12.758 
 
Με βάση την επιστολή του νομικού συμβούλου του Ομίλου έχει διενεργηθεί πρόβλεψη (η οποία βάρυνε τα συνολικά 
έσοδα) ύψους € 9.282 χιλ. για το έτος 2011 και € 8.096 χιλ. για το 2010 που αφορά σε αγωγές τρίτων κυρίως κατά της 
ΟΠΑΠ Α.Ε. (σημ. 11.20 και 11.34). 
Οι παροχές τρίτων προηγούμενης χρήσης αφορούν κάλυψη μέρους τηλεπικοινωνιακών δαπανών πρακτορείων του 
2010 σύμφωνα με απόφαση της Διοίκησης της Εταιρείας που λήφθηκε το 2011. 
 
11.29. Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα (έξοδα / έσοδα) 
 
  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2011 2010 2011 2010 

 (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 
Έξοδα από τόκους χρηματοδοτικής μίσθωσης (4.282) (660) (4.175) (544) 
Τόκοι και έξοδα ομολογιακού δανείου (1.612) - (1.612) - 
Άλλα χρηματοοικονομικά έξοδα (331) (106) (120) (31) 
Κόστος κεφαλαίου συνταξιοδοτικών προγραμμάτων (1.831) (1.904) (1.810) (1.894) 
Τόκοι μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων (637) - (637) - 
Τόκοι προεξόφλησης απαίτησης (257) (157) (257) (157) 
Σύνολο εξόδων  (8.950) (2.827) (8.611) (2.626) 
Εισόδημα από τόκους     
Τόκοι καταθέσεων 23.124 23.675 19.216 19.906 
Δάνεια προσωπικού 229 252 229 252 
Άλλα χρηματοοικονομικά έσοδα 384 319 383 319 
Έσοδα χρεογράφων 193 363 193 363 
Αναστροφή τόκων προεξόφλησης προηγούμενης χρήσης 157 474 157 474 
Σύνολο εσόδων 24.087 25.083 20.178 21.314 
Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα 15.137 22.256 11.567 18.688 
 
Το μέσο επιτόκιο βραχυπρόθεσμων τραπεζικών καταθέσεων διαμορφώθηκε σε 4,85% για το 2011 και 4,03% για το 
έτος 2010. 
Στα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου και της Εταιρείας περιλαμβάνονται οι τόκοι που προκύπτουν από 
την χρηματοδοτική μίσθωση σύμφωνα με το ιδιωτικό συμφωνητικό της 31.7.2007 και τη σύμβαση της 30.7.2010, οι 
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τόκοι και τα έξοδα του ομολογιακού δανείου, το κόστος κεφαλαίου συνταξιοδοτικών προγραμμάτων καθώς και το 
χρηματοοικονομικό κόστος προεξόφλησης τμήματος των απαιτήσεων - ρυθμίσεων πρακτόρων. 
 
11.30. Φόρος εισοδήματος και αναβαλλόμενος φόρος 
 

  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2011 2010 2011 2010 

  (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 
Δαπάνη φόρου εισοδήματος 
Από εγχώριες δραστηριότητες (156.104) (208.268) (154.534) (207.055) 
Έκτακτη εισφορά - (91.912) - (91.887) 
Από ξένες δραστηριότητες (565) (870) - - 
Σύνολο φόρου εισοδήματος (156.669) (301.050) (154.534) (298.942) 
Αναβαλλόμενοι φόροι (5.596) (12.698) (4.611) (15.199) 
Συνολική δαπάνη φόρων (162.265) (313.748) (159.145) (314.141) 

 
Ο πληρωτέος φόρος εισοδήματος υπολογίστηκε με συντελεστή 20%. Ο φόρος επί των κερδών προ φόρων της 
Εταιρείας διαφέρει από το θεωρητικό ποσό που θα προέκυπτε με βάση τον ισχύοντα για την Εταιρεία φορολογικό 
συντελεστή. 
Η ανάλυση του αναβαλλόμενου φόρου στην κατάσταση συνολικών εσόδων έχει ως εξής: 

 (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου  2011 2010 2011 2010 
Ενσώματες ακινητοποιήσεις (972) (3.183) (939) (2.896) 
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 1.774 (4.384) 1.774 (4.380) 
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις (1.275) (1.429) (824) (3.417) 
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης (397) (274) (426) (307) 
Προβλέψεις 2.466 1.129 2.461 1.119 
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις (2.512) 1.623 (1.977) 862 
Αναγνώριση αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης βάσει 
φορολογικού ελέγχου (4.680) (6.180) (4.680) (6.180) 
Σύνολο αναβαλλόμενου φόρου  (5.596) (12.698) (4.611) (15.199) 

 
Η κίνηση του Αναβαλλόμενου Φόρου Εισοδήματος της τρέχουσας περιόδου κατά € 4.611 χιλ. σε επίπεδο Εταιρείας 
και € 5.596 χιλ. στον Όμιλο οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στην τακτοποίηση του υπολοίπου των απαιτήσεων από τις 
φορολογικές αρχές βάσει του τελευταίου φορολογικού ελέγχου ύψους € 4.680 χιλ. 
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Η συμφωνία του φόρου εισοδήματος και του αναβαλλόμενου φόρου είναι ως εξής: 

Για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου ΟΜΙΛΟΣ 
(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 2011 2010 
Κέρδη προ φόρων 699.723 889.550 
Φόρος σύμφωνα με τον εγχώριο φορολογικό συντελεστή 20% 
(24% στη χρήση 2010) (139.945) (213.492) 
Πρόβλεψη φορολογικών διαφορών (τρέχουσα χρήση) (10.100) (8.100) 
Επίδραση φόρου από έσοδα/έξοδα που δεν εκπίπτουν φορολογικά (4.099) (13.248) 
Έκτακτη εισφορά - (91.912) 
Επίδραση από μείωση φορολογικών συντελεστών - (429) 
Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση βάσει φορολογικού ελέγχου (4.680) 10.860 
Μόνιμες και λοιπές διαφορές (3.616) - 
Επίδραση φόρου εξαιτίας των διαφορετικών φορολογικών 
συντελεστών των θυγατρικών εταιρειών σε άλλες χώρες  175 1.115 
Τρέχων φόρος εισοδήματος (162.265) (315.206) 
Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων - (3.222) 
Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση - 4.680 
Δαπάνη φόρου εισοδήματος (162.265) (313.748) 

 
Για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 2011 2010 
Κέρδη προ φόρων 702.057 893.238 
Φόρος σύμφωνα με τον εγχώριο φορολογικό συντελεστή 20% 
(24% στη χρήση 2010) (140.411) (214.377) 
Πρόβλεψη φορολογικών διαφορών (τρέχουσα χρήση) (10.000) (8.000) 
Επίδραση φόρου από έσοδα/έξοδα που δεν εκπίπτουν φορολογικά (438) (11.766) 
Έκτακτη εισφορά - (91.887) 
Επίδραση από μείωση φορολογικών συντελεστών - (429) 
Μόνιμες και λοιπές διαφορές (3.616) - 
Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση βάσει φορολογικού ελέγχου (4.680) 10.860 
Τρέχων φόρος εισοδήματος (159.145) (315.599) 
Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων - (3.222) 
Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση - 4.680 
Δαπάνη φόρου εισοδήματος  (159.145) (314.141) 
 
11.31. Κέρδη ανά μετοχή 
Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή υπολογίστηκαν ως εξής: 

  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2011 2010 2011 2010 
Καθαρό κέρδος που αναλογεί στους μετόχους 
της πλειοψηφίας (σε €) 537.458.314 575.801.576 542.911.642 579.096.804 
Μέσος σταθμισμένος αριθμός μετοχών 319.000.000 319.000.000 319.000.000 319.000.000 
Βασικά κέρδη ανά μετοχή (σε €) 1,6848 1,8050 1,7019 1,8154 

 
Ο Όμιλος δεν έχει ενδεχόμενα μειωτικά των κερδών στοιχεία. 
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11.32. Αμοιβές προσωπικού 
Οι αμοιβές προσωπικού της Εταιρείας και του Ομίλου που περιλαμβάνονται στις σημειώσεις 11.25 και 11.27 
αναλύονται ως εξής : 

  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2011 2010 2011 2010 

 (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 
Αμοιβές προσωπικού  38.180 39.806 22.047 24.924 
Ασφαλιστικοί οργανισμοί  7.150 6.961 2.988 3.091 
Άλλα έξοδα μισθοδοσίας 2.145 2.172 1.777 1.877 
Σύνολο αμοιβών προσωπικού 47.475 48.939 26.812 29.892 
Κόστος παροχών αποχώρησης 1.887 2.320 1.764 2.147 
Γενικό σύνολο εξόδων προσωπικού 49.362 51.259 28.576 32.039 

Το κόστος των εργοδοτικών εισφορών των στελεχών που συμμετείχαν στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΠΑΠ Α.Ε. για 
τη χρήση 2011 ανήλθε € 16 χιλ. Ο αριθμός του μόνιμου προσωπικού καθώς και μερικής απασχόλησης προσωπικού 
της Εταιρείας και του Ομίλου αναλύεται ως εξής:  

  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2011 2010 2011 2010 
Προσωπικό πλήρους απασχόλησης 988 988 235 251 
Προσωπικό μερικής απασχόλησης 7 8 7 7 
Σύνολο  995 996 242 258 

Το γενικό σύνολο δαπανών προσωπικού της μητρικής μειώθηκε κατά 10,81%, ενώ το γενικό σύνολο δαπανών 
προσωπικού του Ομίλου μειώθηκε κατά 3,70%. 
11.33. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 
Ως συνδεδεμένες εταιρείες, πέραν των εταιρειών του Ομίλου, νοούνται οι επιχειρήσεις στις οποίες συμμετέχει με 
μεγάλο ποσοστό η μητρική εταιρεία, οι επιχειρήσεις που ανήκουν στους μεγάλους μετόχους, οι επιχειρήσεις τις 
οποίες ελέγχουν τα μέλη του Δ.Σ. και τα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας καθώς και τα κοντινά μέλη της 
οικογένειας αυτών. 
Τα ποσά των εσόδων και εξόδων σωρευτικά από την έναρξη της χρήσης 2011 & 2010 και τα υπόλοιπα των 
απαιτήσεων και υποχρεώσεων του Ομίλου και της Εταιρείας στη λήξη των εν λόγω χρήσεων που έχουν προκύψει 
από συναλλαγές της με συνδεδεμένα μέρη, όπως ορίζονται από το ΔΛΠ 24, καθώς και τα συγκριτικά τους μεγέθη, 
έχουν ως εξής: 

Αξία (Ποσά σε χιλ. €) ΟΜΙΛΟΣ   ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Έσοδα               
  1.1-31.12.2011  1.1-31.12.2010  1.1-31.12.2011  1.1-31.12.2010 
Θυγατρικές 0  0  21.942  29.070 
Σύνολο 0  0  21.942  29.070 

 
Αξία (Ποσά σε χιλ. €) ΟΜΙΛΟΣ   ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Έξοδα               
  1.1-31.12.2011  1.1-31.12.2010  1.1-31.12.2011  1.1-31.12.2010 
Θυγατρικές 0  0  31.467  24.610 
Συγγενείς 1.282  1.361  426  0 
Σύνολο 1.282  1.361  31.893  24.610 
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Αξία (Ποσά σε χιλ. €) ΟΜΙΛΟΣ   ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Υποχρεώσεις               
  31.12.2011  31.12.2010  31.12.2011  31.12.2010 
Θυγατρικές 0  0  7.292  6.453 
Συγγενείς 138  3  138  3 
Σύνολο 138  3  7.430  6.456 

 
Αξία (Ποσά σε χιλ. €) ΟΜΙΛΟΣ   ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Απαιτήσεις               
  31.12.2011  31.12.2010  31.12.2011  31.12.2010 
Θυγατρικές 0  0  58.789  58.953 
Σύνολο 0  0  58.789  58.953 

 
1. Βάσει της διακρατικής συμφωνίας της 1 Ιανουαρίου 2003, η θυγατρική εταιρεία ΟΠΑΠ ΚΥΠΡΟΥ LTD καταβάλλει 
το 10% των εσόδων της από τα παιχνίδια στη μητρική εταιρεία. Η αμοιβή αυτή ανήλθε στο ποσό των € 16.894 χιλ. 
για την χρήση 2011 (χρήση 2010: € 18.010 χιλ.). Στην ίδια περίοδο η εν λόγω θυγατρική εταιρεία κατέβαλε στην 
ΟΠΑΠ Α.Ε. ποσό € 3.000 χιλ. για το μέρισμα έτους 2010 (χρήση 2010: € 10.000 χιλ.). Επίσης αγόρασε δελτία 
αριθμολαχείων και κάρτες (παίκτη ΟΠΑΠ) από την μητρική αντί του ποσού των € 12 χιλ. (χρήση 2010 € 52 χιλ.). 
Το ποσό που ήταν οφειλόμενο την 31 Δεκεμβρίου 2011 ήταν € 4.522 χιλ. (χρήση 2010: € 4.772 χιλ.). 
2. Η ΟΠΑΠ Α.Ε κατέβαλε στη θυγατρική εταιρεία ΟΠΑΠ ΚΥΠΡΟΥ LTD ποσό € 889 χιλ. που αφορά διαφορές 
κερδών νικητών των παιχνιδιών στην Κύπρο μέχρι 31.12.2011 σύμφωνα με τη διακρατική συμφωνία της 1 
Ιανουαρίου 2003 (στη χρήση 2010 η θυγατρική εταιρεία κατέβαλε στη μητρική εταιρεία ποσό € 198 χιλ.). 
3. Η θυγατρική ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. στη τρέχουσα περίοδο απέδωσε στην ΟΠΑΠ Α.Ε.: α) ποσό € 
30 χιλ. που κατέβαλε η μητρική εταιρεία για κοινόχρηστα του έκτου ορόφου του κτιρίου (Πανεπιστημίου 25) στο 
οποίο στεγάζεται η θυγατρική, και β) ποσό € 50 χιλ. για παρασχεθείσες υπηρεσίες της ΟΠΑΠ Α.Ε. προς την ΟΠΑΠ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. και ποσό € 956 χιλ. για κοινές δαπάνες σύμφωνα με τη μεταξύ τους σύμβαση της 22 
Ιουνίου 2009. Στην ίδια περίοδο η εν λόγω θυγατρική εταιρεία κατέβαλε στην ΟΠΑΠ Α.Ε. ποσό € 1.000 χιλ. για το 
μέρισμα χρήσης 2010. 
Στη χρήση 2010 η θυγατρική ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. απέδωσε στην ΟΠΑΠ Α.Ε.: α) ποσό € 34 χιλ. που 
κατέβαλε η μητρική εταιρεία για κοινόχρηστα του έκτου ορόφου του κτιρίου (Πανεπιστημίου 25) στο οποίο 
στεγάζεται η θυγατρική, και β) ποσό € 50 χιλ. για παρασχεθείσες υπηρεσίες της ΟΠΑΠ Α.Ε. προς την ΟΠΑΠ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. και ποσό € 904 χιλ. για κοινές δαπάνες σύμφωνα με τη μεταξύ τους σύμβαση της 22 
Ιουνίου 2009. 
Το υπόλοιπο ποσό την 31 Δεκεμβρίου 2011 ήταν € 0 χιλ. (χρήση 2010: € 0 χιλ.). 
4. Η μητρική εταιρεία στην τρέχουσα περίοδο απέδωσε στη θυγατρική της ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. 
ποσό € 28.164 χιλ. Το ποσό αφορά στις διενεργηθείσες για την ΟΠΑΠ Α.Ε.: α) μισθοδοσία και λοιπές δαπάνες 
εργαζομένων, συμβούλων, συνεργατών κλπ, β) διάφορες δαπάνες και γ) αμοιβές της θυγατρικής όπως αυτές 
προβλέπονται στη σύμβαση της 22 Ιουνίου 2009 μεταξύ της μητρικής και της θυγατρικής εταιρείας (χρήση 2010: € 
22.668 χιλ.). 
Το οφειλόμενο ποσό κατά την τρέχουσα περίοδο ανήλθε σε € 6.832 χιλ. (χρήση 2010: € 5.923 χιλ.). 
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5. Στις 31 Δεκεμβρίου 2011 στα βιβλία της μητρικής εταιρείας απεικονίζεται απαίτηση από την θυγατρική της ΟΠΑΠ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. ύψους € 53.378 χιλ. (χρήση 2010: € 54.181 χιλ.) που αφορά στο έργο της 
αναμόρφωσης και της εφαρμογής της ενιαίας εταιρικής εικόνας των σημείων πώλησης της Εταιρείας (παράγραφος 
6.3 του πλαισίου κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων). 
6. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. απέδωσε κατά τη χρήση 2011 στη θυγατρική της ΟΠΑΠ INTERNATIONAL LTD, ποσό € 3.303 χιλ. 
το οποίο αφορά σε αμοιβή για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στα παιχνίδια προκαθορισμένης απόδοσης 
στοιχηματισμού, που διεξάγει η μητρική, σύμφωνα με την μεταξύ τους σύμβαση της 24 Σεπτεμβρίου 2009 (χρήση 
2010: € 1.942 χιλ.). 
Το οφειλόμενο ποσό την 31 Δεκεμβρίου 2011 ανήλθε σε € 460 χιλ. (χρήση 2010: € 332 χιλ.). 
7. Η θυγατρική ΟΠΑΠ INTERNATIONAL LTD στη χρήση 2010 απέδωσε στην ΟΠΑΠ Α.Ε. ποσό € 20 χιλ. (περιόδου 
από 1.1.2010 έως 31.10.2010) για το μίσθωμα του ιδιόκτητου κτιρίου της μητρικής επί της οδού Κύπρου 90 – 92 στο 
Περιστέρι, στο οποίο στεγάζεται η θυγατρική. 
8. Η θυγατρική εταιρεία ΟΠΑΠ SPORTS LTD στην χρήση 2011 κατέβαλε στη συγγενή εταιρεία GLORY 
TECHNOLOGY LTD ποσό € 856 χιλ. (χρήση 2010 € 1.361 χιλ.) που αφορά αμοιβή διαχείρισης on line συστήματος 
UGS (μηχανολογικός εξοπλισμός) και διοικητικές υπηρεσίες. 
Το οφειλόμενο ποσό την 31 Δεκεμβρίου 2011 ήταν € 0 χιλ. (χρήση 2010: € 0 χιλ.). 
9. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. απέδωσε κατά την τρέχουσα περίοδο στη συγγενή (των θυγατρικών της εταιρειών ΟΠΑΠ 
INTERNATIONAL LTD και ΟΠΑΠ ΚΥΠΡΟΥ LTD) NEUROSOFT Α.Ε. ποσό € 426 χιλ. το οποίο αφορά σε αμοιβή για 
την παροχή υπηρεσιών συντήρησης, επιτόπιας υποστήριξης και επιχειρησιακής λειτουργίας του συστήματος BOLT. 
Το οφειλόμενο ποσό την 31 Δεκεμβρίου 2011 ανήλθε σε € 138 χιλ. (χρήση 2010: € 3 χιλ.). 
 

Αξία (Ποσά σε χιλ. €) ΟΜΙΛΟΣ   ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Αμοιβές Δ.Σ. και μισθοδοσία               
  1.1-31.12.2011   1.1-31.12.2010   1.1-31.12.2011   1.1-31.12.2010 
Μέλη Δ.Σ. και Διευθυντικά 
Στελέχη 8.835  9.287  6.675  7.324 
Σύνολο 8.835  9.287  6.675  7.324 

 
Οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. και η μισθοδοσία των Διευθυντών του Ομίλου, αναλύονται σε:  
α) αμοιβές των μελών Δ.Σ. του Ομίλου, οι οποίες ανέρχονται σε € 644 χιλ. για το 2011 και € 657 χιλ. για το 2010, 
β) αμοιβές των Διευθυντών του Ομίλου οι οποίες ανέρχονται στο ποσό των € 8.191 χιλ. για το 2011 και € 8.630 χιλ. 
για το 2010. 
Οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. και η μισθοδοσία των Διευθυντών της Εταιρείας, αναλύονται σε: 
α) αμοιβές των μελών Δ.Σ. της Εταιρείας, οι οποίες ανέρχονται σε € 172 χιλ. για το 2011 και € 166 χιλ. για το 2010, 
β) αμοιβές των Διευθυντών της Εταιρείας οι οποίες ανέρχονται στο ποσό των € 6.503 χιλ. για το 2011 και € 7.158 
χιλ. για το 2010. 
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Αξία (Ποσά σε χιλ. €) ΟΜΙΛΟΣ   ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Απαιτήσεις από συνδεδεμένα 
μέρη               
  31.12.2011  31.12.2010  31.12.2011  31.12.2010 
Μέλη Δ.Σ. και Διευθυντικά Στελέχη 2.693  3.439  2.693  3.439 
Σύνολο 2.693  3.439  2.693  3.439 

Οι απαιτήσεις του Ομίλου και της Εταιρείας από συνδεδεμένα μέρη αφορούν κυρίως σε προκαταβολές 
αποζημίωσης και στεγαστικά δάνεια που έχουν καταβληθεί σε Διευθυντικά Στελέχη που πληρούν τις απαραίτητες 
προϋποθέσεις, όπως αυτές προβλέπονται στη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Σ.Σ.Ε.) (βλ. § 7.8) και αναλύονται σε:  
α) υπόλοιπο στεγαστικών δανείων Διευθυντών μητρικής εταιρείας, ύψους € 288 χιλ. για την χρήση 2011 και € 433 
χιλ. για τη χρήση 2010, 
β) προκαταβολές αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης Διευθυντών μητρικής εταιρείας, € 2.405 χιλ. για τη χρήση 
2011 και € 3.006 χιλ. για τη χρήση 2010. 

Αξία (Ποσά σε χιλ. €) ΟΜΙΛΟΣ   ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Υποχρεώσεις χρήσης 
από αμοιβές Δ.Σ. και μισθοδοσία 
  31.12.2011  31.12.2010  31.12.2011  31.12.2010 
Μέλη Δ.Σ. και Διευθυντικά 
Στελέχη 1.800  2.262  1.779  2.156 
Σύνολο 1.800  2.262  1.779  2.156 

 
α) Οι υποχρεώσεις χρήσης από αμοιβές Δ.Σ. και μισθοδοσίας Ομίλου και Εταιρείας αφορούν σε αμοιβές και 
παροχές μελών Δ.Σ. € 0 χιλ. για τη χρήση 2011 και € 0 χιλ. για τη χρήση 2010. 
β) Οι υποχρεώσεις χρήσης από μισθούς και λοιπές παροχές Διευθυντών του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε € 1.800 
χιλ. για τη χρήση 2011 και € 2.262 χιλ. για τη χρήση 2010. 
γ) Οι υποχρεώσεις χρήσης από μισθούς και λοιπές παροχές Διευθυντών της Εταιρείας διαμορφώθηκαν σε € 1.779 
χιλ. για τη χρήση 2011 και € 2.156 χιλ. για τη χρήση 2010. 
Από τις ανωτέρω συναλλαγές, οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα με τις θυγατρικές εταιρείες έχουν απαλειφθεί από τα 
ενοποιημένα οικονομικά στοιχεία του Ομίλου. Πέραν των ανωτέρω δεν υπάρχουν άλλες συναλλαγές με 
συνδεδεμένα μέρη. 
11.34. Λοιπές γνωστοποιήσεις 
Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 
 
Α) Φορολογικές υποχρεώσεις: 
Η μητρική εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση του έτους 2009. 
Για το φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2011, η ΟΠΑΠ Α.Ε. και η θυγατρική της ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A.E., 
στα πλαίσια της αναθεώρησης του Ν. 2238/1994 περί Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης από ανεξάρτητους 
Ορκωτούς Ελεγκτές, ανέθεσαν τη διενέργεια ειδικού φορολογικού ελέγχου για την περίοδο 1.1.2011 – 31.12.2011 
στους τακτικούς ελεγκτές. Ο ανωτέρω έλεγχος αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός των πλαισίων που ορίζει ο Νόμος. 
Κατά συνέπεια ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις παραμένουν το έτος 2010 και 2011. 
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Οι ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις του Ομίλου έχουν ως εξής: 
 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 
ΟΠΑΠ A.E. 2010 - 2011 
ΟΠΑΠ ΚΥΠΡΟΥ LTD 2007 – 2011 
ΟΠΑΠ SPORTS LTD 2011 
ΟΠΑΠ INTERNATIONAL LTD 2004 – 2011 
ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A.E. 2010 - 2011 
GLORY TECHNOLOGY LTD 2007 – 2011 
NEUROSOFT S.A. 2011 

 
Για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις έχει διενεργηθεί σωρευτική πρόβλεψη φορολογικών διαφορών ποσού € 
18.000 χιλ. για την μητρική εταιρεία και € 19.200 χιλ. για τον Όμιλο.  
 
Β) Επίδικες υποθέσεις: 
Σύμφωνα με εκτίμηση της Νομικής Υπηρεσίας σχετικά με τις υποθέσεις που αφορούν δικαστικές απαιτήσεις τρίτων 
έναντι της ΟΠΑΠ Α.Ε., για τις οποίες πιθανολογείται αρνητική έκβαση, θα απαιτηθούν ποσά ύψους € 44.566 χιλ για 
την διεκπεραίωσή τους, ενώ το συνολικό ύψος των απαιτήσεων αυτών ανέρχεται στο ποσό των € 51.767 χιλ. Η 
συνολική σωρευτική πρόβλεψη της Εταιρείας ύψους € 44.566 χιλ αναλύεται ως εξής: 

α) εργατικές διαφορές με μόνιμο και ευκαιριακά απασχολούμενο προσωπικό καθώς και με συνταξιούχους 
υπαλλήλους της Εταιρείας, ποσού € 15.533 χιλ., 

β) αγωγές ιδιωτών, ύψους € 6.333 χιλ, που αφορούν χρηματικές διαφορές από τη μη πληρωμή δελτίων 
Στοιχήματος και άλλων παιχνιδιών της Εταιρείας καθώς και διαφορές αμοιβών από υπηρεσίες και 

γ) λοιπές επίδικες υποθέσεις ποσού € 22.700 χιλ. 
Σύμφωνα με επιστολή του Νομικού Συμβούλου της ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. οι απαιτήσεις τρίτων έναντι 
της θυγατρικής εταιρείας αφορούν σε αγωγές που κατατέθηκαν από τρίτους συνολικού ποσού € 75 χιλ. για τις 
οποίες έχει διενεργηθεί επαρκής πρόβλεψη. 
Επίσης, σύμφωνα με επιστολή της Νομικής Υπηρεσίας, έχουν κατατεθεί αγωγές τρίτων κατά της Εταιρείας με 
απαιτήσεις ύψους € 4.661 χιλ., για τις οποίες ωστόσο, οι πιθανότητες αρνητικής έκβασης κατά της Εταιρείας δεν 
είναι σημαντικές και για το λόγο αυτό δεν έχουν διενεργηθεί σχετικές προβλέψεις. 
Πέραν των ανωτέρω δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της Εταιρείας και του Ομίλου, καθώς επίσης 
και αποφάσεις δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική 
κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας και των θυγατρικών της. 

Δεσμεύσεις 

α) Συμβάσεις συντήρησης, τεχνικής υποστήριξης και λειτουργίας πληροφορικών συστημάτων 
Τη συντήρηση - τεχνική υποστήριξη του κεντρικού συστήματος επεξεργασίας στοιχείων της Εταιρείας έχει αναλάβει 
η ανάδοχος εταιρεία πληροφορικών συστημάτων, όπως ορίζεται σε συμβάσεις που έχουν κατά καιρούς συναφθεί 
(οι κυριότερες του έτους 1997 και του έτους 2005). Σύμφωνα με αυτές, η ανάδοχος εταιρεία παρέχει υπηρεσίες 
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συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης σε εξοπλισμό και λογισμικό του κύριου και εφεδρικού κεντρικού συστήματος, 
της αναβαθμισμένης πλατφόρμας διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών LOTOS, των λογισμικών όλων των παιχνιδιών 
της ΟΠΑΠ Α.Ε. που ανέπτυξε η ίδια, καθώς επίσης και των τερματικών μηχανών των πρακτορείων. Επίσης ο 
ανάδοχος έχει αναλάβει και τη λειτουργία του κεντρικού συστήματος. Η διάρκεια της κάθε σύμβασης διαφέρει 
ανάλογα με την υπηρεσία που παρέχεται. 
Με το Ιδιωτικό Συμφωνητικό με την κοινοπραξία ΙΝΤΡΑΛΟΤ της 31.7.2007 ρυθμίστηκαν και όλες οι παραπάνω 
συμβάσεις του Ομίλου ΙΝΤΡΑΚΟΜ με τις εξής παρατηρήσεις: 
Α) Από 28.7.2008 δεν ισχύει καμιά άλλη σύμβαση πλην του Ιδιωτικού Συμφωνητικού της 31.7.2007 (Ι. Σ.). 
Β) Στις 29.1.2008 έληξε η σύμβαση συντήρησης των τερματικών με την ΙΝΤΡΑΚΟΜ και όλες οι μηχανές 
συντηρούνται από την ΙΝΤΡΑΛΟΤ με βάση το Ιδιωτικό Συμφωνητικό. 
Γ) Από 30.11.2007 η ΙΝΤΡΑΛΟΤ συντηρεί όλον τον εξοπλισμό των μηχανογραφικών κέντρων με βάση το Ιδιωτικό 
Συμφωνητικό. 
Στις 30 Ιουλίου 2010 το Δ.Σ. της ΟΠΑΠ Α.Ε. αποφάσισε την παράταση της σύμβασης με την κοινοπραξία 
ΙΝΤΡΑΛΟΤ, κατά ένα έτος, προκειμένου και σύμφωνα με τον επιχειρησιακό της σχεδιασμό να συνεχιστεί 
απρόσκοπτα η λειτουργία της ΟΠΑΠ Α.Ε., να ενισχυθεί περαιτέρω η ανάπτυξη της Εταιρείας με παροχή σύγχρονων 
υπηρεσιών, να εμπλουτιστεί το περιεχόμενο και ο αριθμός των παρεχομένων παιχνιδιών, να βελτιωθεί η 
λειτουργικότητα των πρακτορείων και να μειωθεί το λειτουργικό κόστος. Μετά την παρέλευση του ενός έτους, η 
ΟΠΑΠ Α.Ε. άσκησε το δικαίωμα παράτασης της σύμβασης με την κοινοπραξία ΙΝΤΡΑΛΟΤ για ένα ακόμη έτος. 

Άλλες δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η Εταιρεία είναι οι εξής:  

β) Σύμβαση μεταξύ ΟΠΑΠ Α.Ε. και ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. 
Υπογράφηκε στις 22.6.2009 και περιλαμβάνει τα ακόλουθα:  
Η ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. αναλαμβάνει προς την ΟΠΑΠ Α.Ε.: α) την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης 
και παρακολούθησης του δικτύου των πρακτορείων, με βάση την εκάστοτε πολιτική της ΟΠΑΠ Α.Ε., β) την παροχή 
υπηρεσιών παραγωγής, προμήθειας, αποθήκευσης και διανομής αναλωσίμων και εντύπων καθώς επίσης και 
προωθητικού υλικού προς όλα τα πρακτορεία, γ) παροχή υποστήριξης στους παίκτες (πελάτες) και στους 
πράκτορες, δ) ευθύνη παροχής υπηρεσιών φύλαξης, καθαριότητας, συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του 
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και των κτιριακών εγκαταστάσεων, ε) ευθύνη παρακολούθησης και συντήρησης 
του εξοπλισμού των πρακτορείων σύμφωνα με τις ισχύουσες συμβάσεις, στ) παροχή υπηρεσιών γραμματειακής 
υποστήριξης, ζ) παροχή πρόσθετων υπηρεσιών όπως π.χ. η λειτουργία του πρακτορείου της ΟΠΑΠ Α.Ε. στο 
Αεροδρόμιο των Σπάτων, η) παροχή τεχνικών συμβουλευτικών υπηρεσιών, καθώς επίσης υλοποίηση και 
παρακολούθηση τεχνικών έργων. 
Η ΟΠΑΠ Α.Ε. αναλαμβάνει προς την ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε.: α) την παροχή υπηρεσιών εσωτερικού 
ελέγχου, β) την παροχή υπηρεσιών συστημάτων διαχείρισης ποιότητας, ασφάλειας κλπ, γ) παροχή υπηρεσιών 
προμηθειών, διαχείρισης αγορών και αναλωσίμων, δ) παροχή υποδομής και υποστήριξης τεχνολογιών και 
διαχειριστικών εφαρμογών, ε) παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και στ) παροχή προσωπικού με αντίστοιχη 
εμπειρία. 
γ) Ανάπτυξη και υποστήριξη λογισμικού διοικητικών και οικονομικών εφαρμογών 
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Η ανάδοχος εταιρεία (ΙΝΤΡΑΚΟΜ) έχει αναλάβει την ανάπτυξη, εγκατάσταση, υποστήριξη και συντήρηση 
λογισμικού διοικητικών και οικονομικών εφαρμογών των υπηρεσιών. Το έργο βρίσκεται στο στάδιο της τελικής 
υλοποίησης και η συντήρηση θα εκτείνεται σε μια περίοδο πέντε χρόνων μετά από την πραγματοποίηση της 
οριστικής του παραλαβής.  
δ) Συμβάσεις για τη λειτουργία του Στοιχήματος στην Κύπρο 
Στις 2.4.2003 υπεγράφη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας GLORY LEISURE LTD (θυγατρικής OPAP SPORTS LTD της 
ΟΠΑΠ Α.Ε. από την 1.10.2003) και της GLORY TECHNOLOGY LTD για τη χρήση του ολοκληρωμένου (on-line) 
συστήματος UGS (Universal Game System INTEGRATED TURN-KEY SOLUTION) της GLORY TECHNOLOGY LTD 
προς αυτοματοποίηση των εργασιών συλλογικών στοιχημάτων των εταιρειών του συγκροτήματος. Η σύμβαση ίσχυε 
έως τις 2.4.2010 με συμφωνηθείσα παράταση έως την 1.4.2011. Η ετήσια αμοιβή που συμφωνήθηκε για την παροχή 
του δικαιώματος χρήσης του συστήματος της GLORY TECHNOLOGY LTD ανήλθε στο 5% (και από 2.4.2010 μέχρι 
1.4.2011 στο 4%) πλέον ΦΠΑ επί του συνολικού ετήσιου κύκλου εργασιών του συγκροτήματος. Η παραπάνω 
σύμβαση παρατάθηκε έως 31.3.2012 με συμφωνηθείσα αμοιβή 3%. Επίσης συμφωνήθηκε ετήσια αμοιβή ίση με 
14% πλέον ΦΠΑ επί της ετήσιας αμοιβής χρήσης του συστήματος, για τις υπηρεσίες συντήρησης του συστήματος 
που θα παρέχει η GLORY TECHNOLOGY LTD. 
ε) Σύμβαση μεταξύ της ΟΠΑΠ Α.Ε. και της θυγατρικής της ΟΠΑΠ INTERNATIONAL LTD 
Στις 24.9.2009 υπεγράφη σύμβαση παροχής υπηρεσιών μεταξύ της ΟΠΑΠ Α.Ε. και της θυγατρικής της ΟΠΑΠ 
INTERNATIONAL LTD, σύμφωνα με την οποία, η τελευταία θα παρέχει στη μητρική εταιρεία συμβουλευτικές 
υπηρεσίες για τα παιχνίδια προκαθορισμένης απόδοσης στοιχηματισμού που διεξάγει η ΟΠΑΠ Α.Ε. 
στ) Σύμβαση Ομολογιακού Δανείου με Κοινοπραξία Τραπεζών 
Την 1 Δεκεμβρίου 2011, ύστερα από έγκριση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που 
πραγματοποιήθηκε στις 3 Νοεμβρίου 2011, η Εταιρεία υπέγραψε σύμβαση κοινού ομολογιακού δανείου, μη 
μετατρέψιμου σε μετοχές, με κοινοπραξία τραπεζών, συνολικού ύψους έως € 240.000 χιλ. Συμμετέχουσες τράπεζες 
είναι η EFG Eurobank Ergasias Α.Ε, η Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και το 
Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο. Το ρόλο του πληρεξούσιου καταβολών και εκπροσώπου των ομολογιούχων έχει 
αναλάβει η EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. 
Στις 7 Δεκεμβρίου 2011 η Εταιρεία ανέλαβε το ποσό των € 240.000 χιλ. μέσω έκδοσης 240.000 χιλιάδων ομολογιών, 
οι οποίες στο σύνολό τους καλύφθηκαν από την κοινοπραξία των τραπεζών. 
Στις 22 Δεκεμβρίου 2011 η Εταιρεία υπέγραψε συμπληρωματική σύμβαση με κοινοπραξία των Τραπεζών, σύμφωνα 
με την οποία το συνολικό ποσό του ομολογιακού δανείου αυξάνεται έως € 290.000 χιλ. Συμμετέχουσες τράπεζες 
είναι η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, η Alpha Bank S.A. και η Τράπεζα Πειραιώς. Το ρόλο του πληρεξούσιου 
καταβολών και εκπροσώπου των ομολογιούχων έχει αναλάβει η EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. 
Στις 29 Δεκεμβρίου 2011 η Εταιρεία ανέλαβε το επιπλέον ποσό των € 50.000 χιλ. μέσω έκδοσης 50.000 χιλιάδων 
ομολογιών, οι οποίες στο σύνολό τους καλύφθηκαν από την κοινοπραξία των τραπεζών. 
ζ) Σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΟΠΑΠ Α.Ε. για χορήγηση αδείας 35.000 
παιγνιομηχανημάτων (VLTs) 
Στις 4.11.2011 υπεγράφη σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΟΠΑΠ Α.Ε. σύμφωνα με την οποία 
χορηγήθηκε στον δεύτερο εκ των συμβαλλομένων άδεια για τα 35.000 παιγνιομηχανήματα, εκ των οποίων 16.500 
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παιγνιομηχανήματα θα εγκαταστήσει και θα εκμεταλλευτεί η ΟΠΑΠ Α.Ε. μέσω των πρακτορείων της και 18.500 
παιγνιομηχανήματα θα εγκαταστήσουν και θα εκμεταλλεύονται παραχωρησιούχοι δυνάμει συμβάσεων 
παραχώρησης που θα συνάψει μαζί τους η ΟΠΑΠ Α.Ε., οι όροι των οποίων οριοθετούνται από το Ν. 4002/2011 και 
την παρούσα σύμβαση. 
η) Την 31 Δεκεμβρίου 2011, ο Όμιλος και η Εταιρεία αποτελούν αντισυμβαλλόμενα μέρη σε σύμβαση λειτουργικών 
μισθώσεων μεταφορικών μέσων και ακινήτων καθώς και συμβάσεις, που αφορούν τις λειτουργικές δραστηριότητες 
του Ομίλου, όπως: 
α) Συμβάσεις χορηγιών και οικονομικών ενισχύσεων, 
β) Συμβάσεις συντηρήσεων και άλλων παροχών, 
γ) Συμβάσεις αμοιβών τρίτων. 
Κατά τη διάρκεια της χρήσης ο Όμιλος κατέβαλε 5.060 χιλ για μισθώματα λειτουργικών μισθώσεων. 
Οι μελλοντικές ελάχιστες πληρωμές σύμφωνα με τους όρους των συμβάσεων είναι: 

(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 31.12.2011 31.12.2010 
 Λιγότερο από 1 έτος 92.843 91.675 
 Από 1-5 έτη 67.311 63.906 
 Περισσότερο από 5 έτη 650 48 

 
Κατά τη διάρκεια της χρήσης η ΟΠΑΠ Α.Ε κατέβαλε 3.692 χιλ για μισθώματα λειτουργικών μισθώσεων. 
Οι μελλοντικές ελάχιστες πληρωμές σύμφωνα με τους όρους των συμβάσεων είναι: 

(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ)  31.12.2011 31.12.2010 
 Λιγότερο από 1 έτος 84.184 88.459 
 Από 1-5 έτη 65.954 56.283 
 Περισσότερο από 5 έτη - - 

 
11.35. Παράγοντες και διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων 
Στη συνέχεια παραθέτουμε τους κυριότερους κινδύνους και τις αβεβαιότητες στις οποίες εκτίθεται ο Όμιλος και η 
αντιμετώπισή τους από τα όργανα του Ομίλου. 

1. Κίνδυνος από τις επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία λόγω της αρνητικής οικονομικής συγκυρίας 
Οι μακροοικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα και η δημοσιονομική θέση του Ελληνικού Δημοσίου έχουν επιδεινωθεί 
σημαντικά και αυτό είχε και θα μπορούσε να συνεχίσει να έχει σημαντικές επιπτώσεις στις δραστηριότητες του 
Ομίλου και της Εταιρείας, στα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων τους, στη χρηματοοικονομική κατάστασή τους και 
στις προοπτικές τους. 
Το έτος 2012 θα είναι μια ακόμη δύσκολη περίοδος για την ελληνική οικονομία, με την κρίση να επηρεάζει αρνητικά 
το σύνολο σχεδόν των επιχειρήσεων. Η οικονομική κρίση έχει οδηγήσει σε κάμψη του κύκλου εργασιών της χρήσης 
2011. Ωστόσο ο Όμιλος αναμένεται να συνεχίσει να έχει θετικές ταμειακές ροές και ικανοποιητική κερδοφορία για 
την κάλυψη των υποχρεώσεών του. Επιπλέον για τη χρήση 2012 αναμένεται θετική επίδραση στον κύκλο εργασιών 
λόγω σημαντικού αθλητικού γεγονότος (π.χ. Πανευρωπαϊκό Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2012). 
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2. Κίνδυνος Αγοράς 
Ο κίνδυνος αγοράς δημιουργείται από το ενδεχόμενο οι αλλαγές στις τιμές της αγοράς, όπως σε συναλλαγματικές 
ισοτιμίες και επιτόκια να επηρεάσουν τα αποτελέσματα του Ομίλου και της Εταιρείας ή την αξία των 
χρηματοοικονομικών μέσων που κατέχουν. Η διαχείριση του κινδύνου της αγοράς συνίσταται στην προσπάθεια του 
Ομίλου και της Εταιρείας να ελέγχουν την έκθεσή τους σε αποδεκτά όρια. 
Παρακάτω περιγράφονται αναλυτικότερα οι επιμέρους κίνδυνοι που συνθέτουν τον κίνδυνο αγοράς και οι πολιτικές 
διαχείρισής τους από τον Όμιλο και την Εταιρεία: 
Συναλλαγματικός Κίνδυνος 
Δεδομένου ότι ο Όμιλος μέχρι σήμερα δραστηριοποιείται, πέραν της Ελλάδος, μόνο στην Κύπρο (περίπου το 4,27% 
των πωλήσεων) και από 1.1.2008 το νόμισμα της Κύπρου είναι ευρώ, δεν υφίσταται κανένας κίνδυνος. Επίσης δεν 
έχουν καταρτιστεί μεγάλες συμβάσεις με προμηθευτές σε άλλο νόμισμα πέραν του ευρώ. 
Κίνδυνος κεφαλαίου 
Οι στόχοι του Ομίλου όσον αφορά στη διαχείριση του κεφαλαίου είναι οι εξής:  

• να εξασφαλίσει τη διατήρηση της υψηλής πιστοληπτικής του διαβάθμισης και των υγειών δεικτών 
κεφαλαίου, 

• να εξασφαλίσει την ικανότητα να συνεχίσει τη δραστηριότητα της (going concern) και 

• να  μεγιστοποιήσει την αξία των μετοχών του. 
Ο Όμιλος παρακολουθεί το κεφάλαιο στη βάση του ποσού των ιδίων κεφαλαίων, πλέον των δανείων μειωμένης 
εξασφάλισης µείον τα ταµειακά διαθέσιµα και τα ταµειακά ισοδύναµα όπως αυτά απεικονίζονται στην Κατάσταση 
Οικονομικής Θέσης. Το κεφάλαιο για τις χρήσεις 2011, 2010 και 2009 αναλύεται ως εξής:  

 ΟΜΙΛΟΣ 
Για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2011 2010 2009 
 (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 889.512 696.574 618.412 
Πλέον: Δάνεια μειωμένης εξασφάλισης 284.072 - - 
Μείον: Αντισταθμίσεις ταμειακών ροών  - - 
Μείον: Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα (195.894) (657.488) (699.587) 
Κεφάλαιο 977.690 39.086 (81.175) 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 889.512 696.574 618.412 
Πλέον: Δάνεια 284.072 - - 
Σύνολο κεφαλαίων 1.173.584 696.574 618.412 
Κεφάλαιο προς Σύνολο Κεφαλαίων 0,83 0,06 (0,13) 

 

 ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2011 2010 2009 
 (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 881.535 683.143 601.686 
Πλέον: Δάνεια μειωμένης εξασφάλισης 284.072 - - 
Μείον: Αντισταθμίσεις ταμειακών ροών  - - 
Μείον: Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα (105.548) (557.531) (598.942) 
Κεφάλαιο 1.060.059 125.612 2.744 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 881.535 683.143 601.686 
Πλέον: Δάνεια 284.072 - - 
Σύνολο κεφαλαίων 1.165.607 683.143 601.686 
Κεφάλαιο προς Σύνολο Κεφαλαίων 0,91 0,18 0,01 
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Μια αλλαγή κατά μία μονάδα βάσης στα επιτόκια κατά την 31 Δεκεμβρίου 2011, δεν θα είχε καμία επίπτωση στα 
αποτελέσματα ενώ η επίπτωση στα Ιδία Κεφάλαια θα ήταν πολύ μικρή. 
 
Οι στόχοι του Ομίλου ως προς τη διαχείριση κεφαλαίου είναι να διασφαλίσει τη δυνατότητα απρόσκοπτης 
λειτουργίας του Ομίλου στο μέλλον με σκοπό να παρέχει ικανοποιητικές αποδόσεις στους μετόχους και λοιπούς 
συμμέτοχους και να διατηρήσει ιδανική κατανομή κεφαλαίου μειώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το κόστος κεφαλαίου. 
Όλα τα χρηματοοικονομικά μέσα Ενεργητικού και Παθητικού που αναφέρονται στην ενότητα αυτή, είναι μη 
διαπραγματεύσιμα και αποτιμούνται στο κόστος ή το αναπόσβεστο κόστος. Η τρέχουσα αξία για καθένα από αυτά 
δεν εκτιμάται ότι διαφέρει σημαντικά από την αναπόσβεστη αξία τους όπως αυτή εμφανίζεται και στην Κατάσταση 
Χρηματοοικονομικής Θέσης, οπότε δεν παρατίθεται σχετική ανάλυση. 

3. Πιστωτικός κίνδυνος ρευστότητας 
Οι πωλήσεις γίνονται μέσω εκτεταμένου δικτύου πρακτόρων. Ο μέσος χρόνος συλλογής των εισπράξεων είναι τρεις 
ημέρες περίπου. 
Ο βασικός πιστωτικός κίνδυνος του Ομίλου, ο οποίος δεν θεωρείται σημαντικός προέρχεται από επισφαλείς 
απαιτήσεις από πράκτορες καθώς και από τις οφειλές πρακτόρων στις οποίες έχουν γίνει  έντοκες ρυθμίσεις. 
Πολιτική του Ομίλου είναι να παρακολουθεί διαρκώς τις συναλλαγές με τους πράκτορες με τη θέσπιση ορίου 
χρεωστικού υπολοίπου ανά πράκτορα το οποίο ο πράκτορας δεν μπορεί να υπερβεί σε καμία χρονική στιγμή. 
Δυνητικά πιστωτικός κίνδυνος θα μπορούσε να προκύψει και με τα διαθέσιμα του Ομίλου, στην περίπτωση που 
κάποιο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα εκδηλώσει αδυναμία να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. Για την 
ελαχιστοποίηση αυτού του κινδύνου ο Όμιλος έχει θέσει όρια τα οποία αποτελούν τα μέγιστα ποσά τοποθέτησης 
ανά χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. 
Τα στοιχεία του ενεργητικού τα οποία εκτίθενται σε πιστωτικό κίνδυνο κατά την ημερομηνία της Κατάστασης 
Οικονομικής Θέσης αναλύονται ως εξής: 
 

 (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) ΟΜΙΛΟΣ 
Για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2011 2010 2009 
Κατηγορίες χρημ/κών στοιχείων    
Επενδύσεις διακρατούμενες ως τη λήξη - 8.471 - 
Ταμιακά διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα 195.894 657.488 699.587 
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 89.622 65.365 54.715 
Σύνολο 285.516 731.324 754.302 

 

 (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2011 2010 2009 
Κατηγορίες χρημ/κών στοιχείων    
Επενδύσεις διακρατούμενες ως τη λήξη - 8.471 - 
Ταμιακά διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα 105.548 557.531 598.942 
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 88.503 65.844 57.843 
Σύνολο 194.051 631.846 656.785 
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 (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Για τη χρήση που έληξε την 
31 Δεκεμβρίου 2011 2010 2009 2011 2010 2009 

Εντός 3 μηνών 283.141 721.658 750.016 191.892 623.267 652.949 
Από 3 έως 6 μήνες 463 3.712 154 401 3.295 138 
Από 6 μήνες έως 1 έτος 790 4.536 369 656 4.026 330 
Πάνω από 1 έτος 1.122 1.418 3.763 1.102 1.258 3.368 
Σύνολο 285.516 731.324 754.302 194.051 631.846 656.785 

 
Το σύνολο των ανωτέρω Χρηματοοικονομικών στοιχείων Ενεργητικού δεν είναι ληξιπρόθεσμο ούτε απομειωμένο 
εκτός των επισφαλών απαιτήσεων που είναι και ληξιπρόθεσμες και απομειωμένες καθώς και «Απαιτήσεων από 
πρακτορεία» που δεν είναι ληξιπρόθεσμες αλλά είναι απομειωμένες κατά το ήμισυ. Και οι δύο ανωτέρω κατηγορίες 
περιλαμβάνονται στις Εμπορικές και Λοιπές Απαιτήσεις (βλέπε σημείωση 11.4) για τις οποίες έχει γίνει πλήρης 
κάλυψη με προβλέψεις. 

4. Κίνδυνος ρευστότητας 
Η μέθοδος διανομής των κερδών στους νικητές των παιχνιδιών του Ομίλου, διασφαλίζει την επάρκεια των 
διαθεσίμων, διατηρώντας τον κίνδυνο ρευστότητας σε χαμηλά επίπεδα: 
Α) Το ΚΙΝΟ, παιχνίδι προκαθορισμένης απόδοσης, στατιστικά διανέμει περίπου το 70% των ακαθάριστων 
εισπράξεων στους νικητές. Είναι όμως δυνατόν σε κληρώσεις του παιχνιδιού, τα κέρδη προς διανομή να 
υπερβαίνουν ή να υπολείπονται του παραπάνω ποσοστού. Σε όλο το χρονικό διάστημα όμως, κατά το οποίο 
παίζεται το συγκεκριμένο παιχνίδι (σωρευτικά αλλά και στις περιόδους εκκαθάρισης των τριών ημερών), οι 
αποδόσεις κινούνται γύρω από το μέσο όρο-στόχο. 
Β) Το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ είναι παιχνίδι προκαθορισμένης απόδοσης βασιζόμενο στα αποτελέσματα αθλητικών και 
μη γεγονότων που συμμετέχουν στο κουπόνι. Θεωρητικά, ο κίνδυνος ρευστότητας υπάρχει και θα πρέπει να 
ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα: 
- Τα οικονομικά αποτελέσματα του στοιχηματικού προϊόντος επιβεβαιώνουν το γεγονός πως οι στόχοι της Εταιρείας 
για κάθε έτος, που αφορούν στα διανεμόμενα κέρδη, έχουν επιτευχθεί. 
- Η καλή διαχείριση, ο σωστός σχεδιασμός του στοιχηματικού προϊόντος και η αποτελεσματική διαχείριση κινδύνου 
δύνανται να συμβάλουν αποτελεσματικά στην επίτευξη των στόχων που αφορούν στη στρατηγική της Εταιρείας για 
τα διανεμόμενα κέρδη. Ένας άλλος παράγοντας που περιορίζει τον κίνδυνο ρευστότητας είναι ο μεγάλος όγκος 
στοιχημάτων που διενεργείται μέσω της Εταιρείας, καθώς και η διαφοροποίηση της συμπεριφοράς των παικτών. 
Τα νέου στοιχηματισμού παιχνίδια (GO LUCKY & MONITOR GAMES) είναι παιχνίδια προκαθορισμένης απόδοσης 
και το ποσοστό των κερδών των νικητών επί των πωλήσεων δεν υπερβαίνει το 69%. Το υπερβάλλον ποσό πέραν 
του συμβατικού ποσοστού αποζημιώνεται από την ανάδοχο εταιρεία. 
Γ) Τα αριθμολαχεία προκαθορισμένης απόδοσης SUPER 3 και EXTRA 5 κατέχουν μικρό ποσοστό στις συνολικές 
πωλήσεις του Ομίλου και ως εκ τούτου δεν επηρεάζουν σημαντικά τη ρευστότητά του. 
Δ) Τα παιχνίδια ΠΡΟΠΟ και ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ έχουν συγκεκριμένο ποσοστό διανομής κερδών (επί των συνολικών 
εισπράξεων), το οποίο δεν μπορεί να υπερβληθεί. 
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Ε) Τα λοιπά παιχνίδια και συγκεκριμένα τα παιχνίδια ΛΟΤΤΟ, ΤΖΟΚΕΡ, ΠΡΟΤΟ, διανέμουν στους νικητές κέρδη 
μικτής μορφής (ποσοστό επί των συνολικών εισπράξεων για τις πρώτες κατηγορίες νικητών και προκαθορισμένα 
κέρδη για τις υπόλοιπες κατηγορίες), γεγονός το οποίο δεν επιδρά αρνητικά στα συνολικά έσοδα του Ομίλου 
δεδομένου και επειδή, τα συγκεκριμένα παιχνίδια αντιπροσωπεύουν μικρό ποσοστό επί του συνολικού τζίρου. 
Η ωρίμανση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων την 31.12.2011 για τον Όμιλο και την Εταιρεία αναλύεται ως 
εξής: 

 ΟΜΙΛΟΣ Βραχυπρόθεσμες Μακροπρόθεσμες 

Για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2011 Εντός 6 
μηνών 

6 έως 12 
μήνες 1 έως 5 έτη 

Σύνολο μη 
Προεξοφλημένων 
Υποχρεώσεων 

  (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων 6.778 1.269 798 9.404 
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις - - 89.159 96.520 
Δάνεια - 33.443 250.629 346.774 
Εμπορικές υποχρεώσεις 58.061 26.172 2.654 86.887 
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 45.695 5.996 - 51.691 
Σύνολο 110.534 66.880 343.240 591.276 

 
 

 ΟΜΙΛΟΣ Βραχυπρόθεσμες Μακροπρόθεσμες 

Για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2010 Εντός 6 
μηνών 

6 έως 12 
μήνες 1 έως 5 έτη 

Σύνολο μη 
Προεξοφλημένων 
Υποχρεώσεων 

  (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων 159 157 1.131 1.706 
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις - - 8.222 8.222 
Εμπορικές υποχρεώσεις 61.308 33.242 - 94.550 
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 40.919 5.833 - 46.752 
Σύνολο 102.386 39.232 9.353 151.230 

 

 ΕΤΑΙΡΕΙΑ Βραχυπρόθεσμες Μακροπρόθεσμες 

Για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2011 Εντός 6 
μηνών 

6 έως 12 
μήνες 1 έως 5 έτη 

Σύνολο μη 
Προεξοφλημένων 
Υποχρεώσεων 

  (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων 6.611 1.102 - 8.119 
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις - - 88.982 96.343 
Δάνεια - 33.443 250.629 346.774 
Εμπορικές υποχρεώσεις 54.277 26.172 2.654 83.103 
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 40.393 5.953 - 46.346 
Σύνολο 101.281 66.670 342.265 580.685 

 

 ΕΤΑΙΡΕΙΑ Βραχυπρόθεσμες Μακροπρόθεσμες 

Για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2010 Εντός 6 
μηνών 

6 έως 12 
μήνες 1 έως 5 έτη 

Σύνολο μη 
Προεξοφλημένων 
Υποχρεώσεων 

  (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων 8 - - 8 
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις - - 8.046 8.046 
Εμπορικές υποχρεώσεις 54.148 29.361 - 83.509 
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 38.650 5.510 - 44.160 
Σύνολο 92.806 34.871 8.046 135.723 
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5. Κίνδυνος ταμειακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών των επιτοκίων 
Ο κίνδυνος διακύμανσης επιτοκίων συνίσταται στην πιθανότητα η εύλογη αξία των μελλοντικών χρηματοροών ενός 
χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου να παρουσιάσει διακυμάνσεις εξ’ αιτίας μεταβολών στα επιτόκια της 
αγοράς. Η έκθεση του Ομίλου στον κίνδυνο μεταβολής επιτοκίων σχετίζεται κυρίως (α) με στο μακροπρόθεσμο 
δανεισμό του Ομίλου με κυμαινόμενο επιτόκιο και (β) με τις τοποθετήσεις της υπερβάλλουσας ρευστότητας σε 
βραχυπρόθεσμες καταθέσεις με επιτόκια της αγοράς. Μια ενδεχόμενη μεταβολή των επιτοκίων κατά 100 μονάδες 
βάσης (+ ή - 1%) δεν θα είχε σημαντική επίδραση στα αποτελέσματα του Ομίλου. 

6. Πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις 
Τα προηγούμενα έτη το Ελληνικό Δημόσιο επέβαλλε έκτακτες φορολογικές εισφορές που επηρέασαν σημαντικά τα 
αποτελέσματα του Ομίλου και της Εταιρείας. Δεδομένης της τρέχουσας δημοσιονομικής θέσης του Ελληνικού 
Δημοσίου, πρόσθετα φορολογικά μέτρα μπορεί να επιβληθούν, που θα μπορούσαν να έχουν σημαντικές αρνητικές 
επιπτώσεις στη χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου και της Εταιρείας. 
 
11.36. Οψιγενή γεγονότα 
 
Η ΟΠΑΠ Α.Ε. γνωστοποίησε, σύμφωνα με τις διατάξεις του N.3556/2007 και την από 27.1.2012 σχετική ενημέρωση, 
ότι σύμφωνα με το άρθρο 2 § 4 & 5 του Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152/1.7.2011/Α') και σε εφαρμογή της υπ' αρ. 
193/27.10.2011 (ΦΕΚ 2501/4.11.2011/Β') απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και 
Αποκρατικοποιήσεων, ότι το Ελληνικό Δημόσιο μεταβίβασε στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ταμείο 
Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» 92.510.000 μετοχές της ΟΠΑΠ Α.Ε., ήτοι ποσοστό 29,00% 
του μετοχικού κεφαλαίου της. Σημειώνεται ότι το ποσοστό του Ελληνικού Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο της 
ΟΠΑΠ Α.Ε. διαμορφώνεται πλέον σε 5%. 
Σε συνέχεια της από 27.1.2012 ανακοίνωσης σχετικά με την εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση 92.510.000 μετοχών 
της ΟΠΑΠ Α.Ε. (ποσοστό 29,00%) και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου από το Ελληνικό Δημόσιο στην ανώνυμη 
εταιρεία με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.», διευκρινίζεται ότι το 
Ελληνικό Δημόσιο ως αποκλειστικός μέτοχος της ως άνω εταιρείας ελέγχει έμμεσα τα ανωτέρω δικαιώματα ψήφου. 
 
Δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά θέματα που να έχουν ανακύψει έπειτα από το πέρας της χρήσης που έληξε την 31 
Δεκεμβρίου 2011. 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και 
Διευθύνων Σύμβουλος 

 

Ένα μέλος του Δ.Σ. 
 
 

Ο Γενικός Διευθυντής 
Οικονομικής Διαχείρισης 

Ιωάννης Σπανουδάκης Δημοσθένης Αρχοντίδης Βενετσάνος Ρογκάκος 
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V. Στοιχεία και πληροφορίες χρήσης 2011 
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VI. Πληροφορίες του άρθρου 10 του Ν. 3401/2005 
 
Η Εταιρεία κατ’ εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας, δημοσίευσε και κατέστησε διαθέσιμες στο επενδυτικό κοινό, 
στον διαδικτυακό της τόπο στην ενότητα Ενημέρωση Επενδυτών, υποενότητα Ανακοινώσεις Χ.Α. 
(http://www.opap.gr/el/web/corporate.opap.gr/152?p_p_id=56_INSTANCE_E7Yf&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal
&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&page=2) και στον διαδικτυακό τόπο του 
Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.ase.gr), κατά τη διάρκεια της οικονομικής χρήσης 2011, τις πληροφορίες που 
ενσωματώνονται στον παρακάτω πίνακα με την μορφή της παραπομπής: 
 
1.  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (EUROBANK / κ. ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ)  30/12/2011 
2. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (EUROBANK / κ. ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ)  29/12/2011 
3. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (EUROBANK / κ. ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ)  28/12/2011 
4.  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (EUROBANK / κ. ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ)  23/12/2011 
5.  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (EUROBANK / κ. ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ)  22/12/2011 
6.  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (EUROBANK / κ. ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ)  21/12/2011 
7. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (EUROBANK / κ. ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ)  19/12/2011 
8. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (EUROBANK / κ. ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ)  16/12/2011 
9. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (EUROBANK / κ. ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ)  15/12/2011 
10. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (EUROBANK / κ. ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ)  14/12/2011 
11. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (EUROBANK / κ. ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ)  13/12/2011 
12. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (EUROBANK / κ. ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ)  12/12/2011 
13. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (EUROBANK / κ. ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ)  09/12/2011 
14. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (EUROBANK / κ. ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ)  08/12/2011 
15. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (EUROBANK / κ. ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ)  07/12/2011 
16. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (EUROBANK / κ. ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ)  06/12/2011 
17. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (EUROBANK / κ. ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ)  05/12/2011 
18. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (EUROBANK / κ. ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ)  02/12/2011 
19. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (EUROBANK / κ. ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ)   30/11/2011 
20. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (EUROBANK / κ. ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ)  29/11/2011 
21. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν.3556/07      28/11/2011 
22. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (EUROBANK / κ. ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ)  28/11/2011 
23. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (EUROBANK / κ. ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ)  25/11/2011 
24. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (EUROBANK / κ. ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ)  24/11/2011 
25. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (EUROBANK / κ. ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ)  23/11/2011 
26. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (EUROBANK / κ. ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ)  22/11/2011 
27. Αποτελέσματα Εννεαμήνου 'Ετους 2011     21/11/2011 
28. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (EUROBANK / κ. ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ)  21/11/2011 
29. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (EUROBANK / κ. ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ)  18/11/2011 
30. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (EUROBANK / κ. ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ)  17/11/2011 
31. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (EUROBANK / κ. ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ)  16/11/2011 
32. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (EUROBANK / κ. ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ)  15/11/2011 
33. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (EUROBANK / κ. ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ)  14/11/2011 
34. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (EUROBANK / κ. ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ)  11/11/2011 
35. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2011 11/11/2011 
36. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (EUROBANK / κ. ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ)  10/11/2011 
37. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (EUROBANK / κ. ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ)  09/11/2011 
38. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (EUROBANK / κ. ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ)  08/11/2011 
39. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (EUROBANK / κ. ΑΡΧΟΝΤΙΔΗ)   07/11/2011 
40. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (EUROBANK / κ. ΑΡΧΟΝΤΙΔΗ)   04/11/2011 
41. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ    03/11/2011 
42. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (EUROBANK / κ. ΑΡΧΟΝΤΙΔΗ)   03/11/2011 
43. Εκλογή μέλους Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντος –  

Εκ νέου συγκρότηση σε Σώμα του Δ.Σ.     02/11/2011 
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44. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (EUROBANK / κ. ΑΡΧΟΝΤΙΔΗ)  02/11/2011 
45. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (EUROBANK / κ. ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ) 01/11/2011 
46. «Αντικατάσταση Μέλους της Επιτροπής Ελέγχου»   27/10/2011 
47. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (EUROBANK / κ. ΑΡΧΟΝΤΙΔΗ)  27/10/2011 
48. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (EUROBANK / κ. ΑΡΧΟΝΤΙΔΗ)  26/10/2011 
49. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (EUROBANK / κ. ΑΡΧΟΝΤΙΔΗ)  25/10/2011 
50. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (EUROBANK / κ. ΑΡΧΟΝΤΙΔΗ)  19/10/2011 
51. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (EUROBANK / κ. ΑΡΧΟΝΤΙΔΗ)  18/10/2011 
52. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (EUROBANK / κ. ΑΡΧΟΝΤΙΔΗ)  14/10/2011 
53. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ   12/10/2011 
54. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (EUROBANK / κ. ΑΡΧΟΝΤΙΔΗ)  12/10/2011 
55. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (EUROBANK / κ. ΑΡΧΟΝΤΙΔΗ)  11/10/2011 
56. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (EUROBANK / κ. ΑΡΧΟΝΤΙΔΗ)  10/10/2011 
57. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (EUROBANK / κ. ΑΡΧΟΝΤΙΔΗ)  07/10/2011 
58. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (EUROBANK / κ. ΑΡΧΟΝΤΙΔΗ)  06/10/2011 
59. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (EUROBANK / κ. ΑΡΧΟΝΤΙΔΗ)  04/10/2011 
60. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (EUROBANK / κ. ΑΡΧΟΝΤΙΔΗ)  03/10/2011 
61. Απάντηση σε επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς   03/10/2011 
62. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (EUROBANK / κ. ΑΡΧΟΝΤΙΔΗ)  30/09/2011 
63. (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Δεκτές από το Δ.Σ. της ΟΠΑΠ Α.Ε. οι προτάσεις  

για τη χρονική επέκταση της σύμβασης με το Ελληνικό Δημόσιο,  
αλλά και την άδεια για τα 35.000 παιγνιομηχανήματα. 
Τελούν υπό έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.    30/09/2011 

64. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (EUROBANK / κ. ΑΡΧΟΝΤΙΔΗ)  29/09/2011 
65. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (EUROBANK / κ. ΑΡΧΟΝΤΙΔΗ)  28/09/2011 
66. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (EUROBANK / κ. ΑΡΧΟΝΤΙΔΗ)  27/09/2011 
67. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (EUROBANK / κ. ΑΡΧΟΝΤΙΔΗ)  26/09/2011 
68. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (EUROBANK / κ. ΑΡΧΟΝΤΙΔΗ)  23/09/2011 
69. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (EUROBANK / κ. ΑΡΧΟΝΤΙΔΗ)  22/09/2011 
70. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν.3556/2007 –  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ Δ.Σ.    21/09/2011 
71. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (EUROBANK / κ. ΑΡΧΟΝΤΙΔΗ)  21/09/2011 
72. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005  20/09/2011 
73. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (EUROBANK / κ. ΑΡΧΟΝΤΙΔΗ)  20/09/2011 
74. Γνωστοποίηση σημαντικών συμμετοχών Ν. 3556/2007   19/09/2011 
75. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (EUROBANK / κ. ΑΡΧΟΝΤΙΔΗ)  19/09/2011 
76. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (EUROBANK / κ. ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ) 16/09/2011 
77. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν. 3556/2007  15/09/2011 
78. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (EUROBANK / κ. ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ) 15/09/2011 
79. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν.3556/2007  14/09/2011 
80. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (EUROBANK / κ. ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ) 14/09/2011 
81. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν. 3556/2007  13/09/2011 
82. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (EUROBANK / κ. ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ) 13/09/2011 
83. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (EUROBANK / κ. ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ) 09/09/2011 
84. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (EUROBANK / κ. ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ) 08/09/2011 
85. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (EUROBANK / κ. ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ) 07/09/2011 
86. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (EUROBANK / κ. ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ) 06/09/2011 
87. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (EUROBANK / κ. ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ) 05/09/2011 
88. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (EUROBANK / κ. ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ) 02/09/2011 
89. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (EUROBANK / κ. ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ) 01/09/2011 
90. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (EUROBANK / κ. ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ) 30/08/2011 
91. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (EUROBANK / κ. ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ) 29/08/2011 
92. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (EUROBANK / κ. ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ) 26/08/2011 
93. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011  25/08/2011 
94. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (EUROBANK / κ. ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ) 25/08/2011 
95. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (EUROBANK / κ. ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ) 24/08/2011 
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96. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (EUROBANK / κ. ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ) 23/08/2011 
97. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (EUROBANK / κ. ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ) 22/08/2011 
98. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (EUROBANK / κ. ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ) 19/08/2011 
99. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011 17/08/2011 
100. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (EUROBANK / κ. ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ) 17/08/2011 
101. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (EUROBANK / κ. ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ) 16/08/2011 
102. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (EUROBANK / κ. ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ) 12/08/2011 
103. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (EUROBANK / κ. ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ) 11/08/2011 
104. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (EUROBANK / κ. ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ) 10/08/2011 
105. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν.3556/07  10/08/2011 
106. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (EUROBANK / κ. ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ) 08/08/2011 
107. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (EUROBANK / κ. ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ) 04/08/2011 
108. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (EUROBANK / κ. ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ) 03/08/2011 
109. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (EUROBANK / κ. ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ) 29/07/2011 
110. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (EUROBANK / κ. ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ) 27/07/2011 
111. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (EUROBANK / κ. ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ) 26/07/2011 
112. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (EUROBANK / κ. ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ) 25/07/2011 
113. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (EUROBANK / κ. ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ) 22/07/2011 
114. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (EUROBANK / κ. ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ) 20/07/2011 
115. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν.3556/2007  18/07/2011 
116. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν.3556/2007  15/07/2011 
117. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν.3556/2007  14/07/2011 
118. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν.3556/2007  13/07/2011 
119. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν.3556/2007  12/07/2011 
120. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν.3556/2007  11/07/2011 
121. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν.3556/2007  11/07/2011 
122. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν.3556/2007  08/07/2011 
123. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν.3556/2007  07/07/2011 
124. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν.3556/2007  06/07/2011 
125. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν.3556/2007  05/07/2011 
126. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν.3556/2007  04/07/2011 
127. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν.3556/2007  01/07/2011 
128. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν.3556/2007  01/07/2011 
129. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν.3556/2007  29/06/2011 
130. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν.3556/2007  28/06/2011 
131. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν.3556/2007  27/06/2011 
132. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν.3556/2007  24/06/2011 
133. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν.3556/2007  23/06/2011 
134. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν.3556/2007  22/06/2011 
135. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν.3556/2007  21/06/2011 
136. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν.3556/2007  17/06/2011 
137. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν.3556/2007  16/06/2011 
138. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν.3556/2007  15/06/2011 
139. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν.3556/2007  10/06/2011 
140. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν.3556/2007  08/06/2011 
141. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν.3556/2007  07/06/2011 
142. Γνωστοποίηση σημαντικών συμμετοχών Ν. 3556/2007   07/06/2011 
143. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν.3556/2007  06/06/2011 
144. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν.3556/2007  03/06/2011 
145. Γνωστοποίηση σημαντικών συμμετοχών Ν. 3556/2007   02/06/2011 
146. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν.3556/2007  02/06/2011 
147. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν.3556/2007  31/05/2011 
148. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν.3556/2007  30/05/2011 
149. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν.3556/2007  26/05/2011 
150. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν.3556/2007  24/05/2011 
151. Γνωστοποίηση σημαντικών συμμετοχών Ν. 3556/2007   24/05/2011 
152. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011   23/05/2011 
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153. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν.3556/2007  23/05/2011 
154. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν.3556/2007  23/05/2011 
155. Υπογράφηκε νέα επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας    

μεταξύ της ΟΠΑΠ Α.Ε. και του Συλλόγου Υπαλλήλων-ΟΠΑΠ Α.Ε.  20/05/2011 
156. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν.3556/2007  19/05/2011 
157. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν.3556/2007  19/05/2011 
158. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν.3556/2007  18/05/2011 
159. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν.3556/2007  17/05/2011 
160. ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛ/ΤΩΝ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011      17/05/2011 
161. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν.3556/2007  16/05/2011 
162. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν. 3556/2007-   

ΠΛΗΡΩΜΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2010   12/05/2011 
163.  Αποφάσεις 11ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 11.05.2011 12/05/2011 
164. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν.3556/2007  12/05/2011 
165. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν.3556/2007  11/05/2011 
166. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν.3556/2007  10/05/2011 
167. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν.3556/2007  10/05/2011 
168. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν.3556/2007  09/05/2011 
169. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ       08/05/2011 
170. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν.3556/2007  06/05/2011 
171. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν.3556/2007  05/05/2011 
172. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν.3556/2007  03/05/2011 
173. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν.3556/2007  02/05/2011 
174. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν.3556/2007  29/04/2011 
175. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν.3556/2007  28/04/2011 
176. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν.3556/2007  27/04/2011 
177. 10 χρόνια στο ταμπλό του Ελληνικού Χρηματιστηρίου έκλεισε  

η ΟΠΑΠ Α.Ε       26/04/2011 
178. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν.3556/2007  26/04/2011 
179. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν.3556/2007  21/04/2011 
180. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν.3556/2007  20/04/2011 
181. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν.3556/2007  19/04/2011 
182. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν.3556/2007  18/04/2011 
183. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν.3556/2007  15/04/2011 
184. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν.3556/2007  14/04/2011 
185. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 11ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ   13/04/2011 
186. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν.3556/2007  13/04/2011 
187. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν.3556/2007  11/04/2011 
188. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν.3556/2007  07/04/2011 
189. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν.3556/2007  06/04/2011 
190. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν.3556/2007  05/04/2011 
191. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν.3556/2007  04/04/2011 
192. Εκλογή Προέδρου Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντος –    

Εκλογή μέλους Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντος –  
Εκ νέου συγκρότηση σε Σώμα του Δ.Σ.     01/04/2011 

193. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν.3556/2007  01/04/2011 
194. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν.3556/2007  31/03/2011 
195. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν.3556/2007  30/03/2011 
196. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν.3556/2007  29/03/2011 
197. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν.3556/2007  28/03/2011 
198. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν.3556/2007  24/03/2011 
199. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν.3556/2007  23/03/2011 
200. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν.3556/2007  21/03/2011 
201. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν.3556/2007  17/03/2011 
202. ΕΤΗΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ   

ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ 2010      17/03/2011 
203. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν.3556/2007  17/03/2011 
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204. Ετήσια Οικονομικά Αποτελέσματα 2010    16/03/2011 
205. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν.3556/2007  16/03/2011 
206. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν.3556/2007  15/03/2011 
207. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν.3556/2007  14/03/2011 
208. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν.3556/2007  11/03/2011 
209. Ολοκλήρωση φορολογικού ελέγχου χρήσης 2009   10/03/2011 
210. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν.3556/2007  09/03/2011 
211. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2010 09/03/2011 
212. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν.3556/2007  08/03/2011 
213. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν.3556/2007  04/03/2011 
214. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν.3556/2007  02/03/2011 
215. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν.3556/2007  02/03/2011 
216. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2011     01/03/2011 
217. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν.3556/2007  01/03/2011 
218. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν.3556/2007  28/02/2011 
219. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν.3556/2007  25/02/2011 
220. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν.3556/2007  22/02/2011 
221. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν.3556/2007  22/02/2011 
222. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν.3556/2007  18/02/2011 
223. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν.3556/2007  18/02/2011 
224. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν.3556/2007  17/02/2011 
225. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν.3556/2007  16/02/2011 
226. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν.3556/2007  15/02/2011 
227. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν.3556/2007  14/02/2011 
228. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν.3556/2007  11/02/2011 
229. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν.3556/2007  10/02/2011 
230. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν.3556/2007  09/02/2011 
231. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν.3556/2007  08/02/2011 
232. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν.3556/2007  07/02/2011 
233. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν.3556/2007  04/02/2011 
234. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν.3556/2007  02/02/2011 
235. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν.3556/2007  02/02/2011 
236. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν.3556/2007  01/02/2011 
237. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν.3556/2007  31/01/2011 
238. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν.3556/2007  26/01/2011 
239. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν.3556/07  24/01/2011 
240. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν.3556/2007  24/01/2011 
241. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν.3556/2007  21/01/2011 
242. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν.3556/2007  20/01/2011 
243. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν.3556/2007  19/01/2011 
244. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν.3556/2007  18/01/2011 
245. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν.3556/2007  17/01/2011 
246. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν.3556/2007  14/01/2011 
247. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν.3556/2007  13/01/2011 
248. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν.3556/2007  12/01/2011 
249. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ν.3556/2007  07/01/2011 
 

VII. Διαδικτυακός τόπος ανάρτησης της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης  
 
Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, οι εκθέσεις ελέγχου Ορκωτών Ελεγκτών και οι εκθέσεις του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Εταιρείας και των εταιρειών που ενσωματώνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για τη 
χρήση που έληξε την 31.12.2011, αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας www.opap.gr. 
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