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Α. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. (η «Εταιρεία»): 

 

Damian Cope, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, 

Michal Houst, Μέλος και Επικεφαλής της Οικονομικής Διεύθυνσης 

Kamil Ziegler, Μέλος, 

 

βεβαιώνουμε και δηλώνουμε, εξ όσων γνωρίζουμε, ότι: 

 

α) oι Οικονομικές Καταστάσεις της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. για την χρήση από 01 Ιανουαρίου 2016 

έως 31 Δεκεμβρίου 2016, 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.  

 

β) η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις επιδόσεις, 

και τη θέση της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και 

αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν. 

 

 

Αθήνα, 29 Μαρτίου 2017 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & 

Διευθύνων Σύμβουλος 

 

Το Μέλος του Δ.Σ & 

Επικεφαλής της Οικονομικής 

Διεύθυνσης  

 

Το Μέλος του Δ.Σ. 

 

 
  

Damian Cope Michal Houst Kamil Ziegler 
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Β. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε.  

                (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007) 

 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, άρθρο 43α παράγραφος 3 και του Καταστατικού 

της Εταιρείας, σας υποβάλλουμε για την χρήση από 01.01.2016 έως 31.12.2016 την ετήσια 

έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνει, τις ελεγμένες εταιρικές Οικονομικές 

Καταστάσεις, τις σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων και την έκθεση ελέγχου του 

ορκωτού ελεγκτή λογιστή. Στην παρούσα έκθεση περιγράφονται συνοπτικά πληροφορίες της 

εταιρείας Ελληνικά Λαχεία - Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής, Λειτουργίας, Κυκλοφορίας, 

Προβολής και Διαχείρισης Λαχείων (με το διακριτικό τίτλο «Ελληνικά Λαχεία Α.Ε.»), 

χρηματοοικονομικές πληροφορίες που στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση του κοινού για την 

οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα, τη συνολική πορεία και τις μεταβολές που επήλθαν 

κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης (01.01.2016 – 31.12.2016) και σημαντικά γεγονότα τα 

οποία έλαβαν χώρα και την επίδραση αυτών στις οικονομικές καταστάσεις της ίδιας περιόδου. 

Επίσης, γίνεται περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που ενδέχεται να 

αντιμετωπίσει η Εταιρεία στο μέλλον και παρατίθενται οι σημαντικότερες συναλλαγές που 

πραγματοποιήθηκαν μεταξύ αυτής και των συνδεδεμένων με αυτήν μερών.  
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1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Η εταιρεία Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. (εφεξής η «Εταιρεία»), συστάθηκε στις 15.06.2013 και εδρεύει 

στην Αθήνα Αττικής, επί της Λεωφόρου Αθηνών αρ. 112. Σκοπός της είναι η παραγωγή, 

λειτουργία, κυκλοφορία, προβολή και εν γένει διαχείριση των ελληνικών λαχείων (τα οποία 

περιλαμβάνουν το Λαϊκό Λαχείο, το Εθνικό Λαχείο, το Ευρωπαϊκό Λαχείο, το Στιγμιαίο Κρατικό 

Λαχείο, το Στεγαστικό Κρατικό Λαχείο, το Πρωτοχρονιάτικο και κάθε μελλοντικό κρατικό λαχείο), 

σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της από 30.07.2013 Σύμβασης Παραχώρησης με το 

Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου, το γενικό ελληνικό νομοθετικό και 

κανονιστικό πλαίσιο καθώς επίσης και το ειδικότερο ρυθμιστικό πλαίσιο των ελληνικών λαχείων. 

Αριθμός και ονομαστική αξία μετοχών 

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας την 31.12.2016 ανέρχεται σε € 31.000 χιλ., διαιρείται σε 

3.100.000 κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας € 10,00 η καθεμία. Στη μετοχική της σύνθεση 

συμμετέχουν η OPAP INVESTMENT LIMITED με 67%, η INTRALOT LOTTERIES LIMITED με 16,50% 

και η SCIENTIFIC GAMES GLOBAL GAMING S.á.r.l. με 16,50%. 

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας από τη σύστασή της, διαμορφώθηκε ως εξής: 

1. Κατά την ίδρυση της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο είχε οριστεί σε € 20.000 χιλ., 

διαιρούμενο σε 2.000.000 κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας € 10,00 η καθεμία και 

καταβλήθηκε σε μετρητά από τους ιδρυτές της.  

2. Με την από 26.08.2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο 

αυξήθηκε κατά ποσό € 1.000 χιλ. με την έκδοση 100.000 κοινών μετοχών ονομαστικής 

αξίας € 10,00 η καθεμία και τιμή διάθεσης € 200,00 ανά μετοχή. 

3. Στις 26.09.2013, πραγματοποιήθηκε η μεταβίβαση της μιας κοινής μετοχής που είχε στην 

κατοχή της η εταιρεία LOTTOMATICA GIOCHI E PARTECIPAZIONI S.r.l. (η οποία συμμετείχε 

στη σύμπραξη εταιρειών OPAP INVESTMENT LIMITED, INTRALOT LOTTERIES LIMITED, 

SCIENTIFIC GAMES GLOBAL GAMING S.a.r.l. και LOTTOMATICA GIOCHI E PARTECIPAZIONI 

S.r.l., για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας και διαχείρισης των Κρατικών Λαχείων) 

στην OPAP INVESTMENT LIMITED.  

4. Με την από 17.10.2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό 

κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό € 10.000 χιλ. με την έκδοση 1.000.000 κοινών μετοχών 

ονομαστικής αξίας € 10,00 η καθεμία και τιμή διάθεσης € 152,00 ανά μετοχή. 

5. Με την από 14.04.2015 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης, το 

μετοχικό κεφάλαιο πρώτον αυξήθηκε κατά ποσό € 65.007 χιλ. με κεφαλαιοποίηση 

μέρους του ειδικού αποθεματικού «διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», 

χωρίς την έκδοση νέων μετοχών και με ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε 
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μετοχής κατά € 20,97, ήτοι από € 10,00 σε € 30,97 η καθεμία και δεύτερον μειώθηκε κατά 

ποσό € 65.007 χιλ. με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά € 20,97, ήτοι από 

€ 30,97 σε € 10,00 η καθεμία με επιστροφή αντίστοιχου ποσού προς τους μετόχους της 

Εταιρείας. 

6. Με την από 15.06.2016 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης, το 

μετοχικό κεφάλαιο πρώτον αυξήθηκε κατά ποσό € 19.995 χιλ. με κεφαλαιοποίηση 

μέρους του ειδικού αποθεματικού «διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», 

χωρίς την έκδοση νέων μετοχών και με ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε 

μετοχής κατά € 6,45, ήτοι από € 10,00 σε € 16,45 η καθεμία και δεύτερον μειώθηκε κατά 

ποσό € 19.995 χιλ. με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά € 6,45, ήτοι από 

€ 16,45 σε € 10,00 η καθεμία με επιστροφή αντίστοιχου ποσού προς τους μετόχους της 

Εταιρείας. 

 

Λοιπές πληροφορίες: 

Νομική μορφή: Α.Ε. 

Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η.: 125891401000 

Επιμελητήριο: Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών 

Α.Φ.Μ.: 800500383 

Αρμόδιοι ορκωτοί ελεγκτές: KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. (ΑΜ ΣΟΕΛ 114), Νικόλαος Βουνισέας 

(ΑΜ ΣΟΕΛ 18701). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. –Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσης 2016
   

 

 8 

2. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

Για την χρήση 2016, τα οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας διαμορφώθηκαν ως εξής: 

 

 

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ 
2016 2015 Δ 

Καθαρά έσοδα προ εισφοράς  (GGR) 159.054 157.890 0,7% 

Εισφορά επί καθαρών εσόδων (47.783) (47.709) 0,2% 

Καθαρά έσοδα από παιχνίδια (NGR) 68.537 68.087 0,7% 

Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων 
(EBITDA) 

30.126 28.756 4,8% 

Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων 11.244 (4.013) -380,2% 

Κέρδη/(Ζημίες) μετά φόρων 7.939 (2.481) -420,1% 

Καθαρή αύξηση/(μείωση) ταμειακών ροών 20.704 (37.521) -155,2% 

Εισροή από λειτουργικές δραστηριότητες 20.873 13.802 51,2% 

Εισροή/(Εκροή) από επενδυτικές δραστηριότητες 47 (4.812) -101,0% 

(Εκροή) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (215) (46.511) -99,5% 

 

 

 

 

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ 
31.12.2016 31.12.2015 

Καθαρά κέρδη/(ζημίες) που αναλογούν στους μετόχους (σε ευρώ) 7.939   (2.481)   

Μέσος σταθμισμένος αριθμός μετοχών 3.100   3.100   

Βασικά κέρδη/(ζημίες) ανά μετοχή (σε €) 2,5611   (0,8002)   
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Η συμμετοχή κάθε παιχνιδιού στο σύνολο των μικτών εισπράξεων από παιχνίδια απεικονίζεται 

στο παρακάτω γράφημα. 

 

  

Σκράτς
66%

Λαϊκό Λαχείο
26%

Εθνικό Λαχείο
8%
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3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 

1. Εισαγωγή νέων  παιχνιδιών  σκρατς 

 

Η Εταιρεία συνεχίζει έμπρακτα να επενδύει στο χαρτοφυλάκιο της προσφέροντας ακόμα 

περισσότερες επιλογές στους παίκτες. Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2016, η ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. ανανέωσε τα προσφερόμενα προϊόντα της προσθέτοντας δώδεκα νέα 

παιχνίδια σκρατς. 

 

 

2.  Επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου  

 

Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις 15.06.2016, εγκρίθηκε 

αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ποσού € 19.995 χιλ. με κεφαλαιοποίηση μέρους του 

ειδικού αποθεματικού «διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», χωρίς την 

έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό αυτό στη συνέχεια επιστράφηκε στους μετόχους  μέσω 

ισόποσης μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου.  

 

 

3. Ανανέωση Ομολογιακού Δανείου  

 

Στις 05.02.2016 η Εταιρεία σύναψε συμφωνία με την τράπεζα ALPHA BANK για την 

ανανέωση του Ανακυκλούμενου Ομολογιακού Δανείου. Η ανανέωση καλύπτει τρία 

ημερολογιακά έτη και προβλέπει μέγιστο ονομαστικό ποσό χρηματοδότησης € 50.000 

χιλ.. 
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4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΩΝ 

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

συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις στην Ελλάδα 

Σε μακροοικονομικό επίπεδο, η υλοποίηση του Τρίτου Προγράμματος οικονομικής προσαρμογής 

της ελληνικής οικονομίας εξακολουθεί να υπόκειται σε μια σειρά από προϋποθέσεις, ενώ η 

εφαρμογή του δεν μπορεί να εγγυηθεί την προσδοκώμενη επιστροφή της ελληνικής οικονομίας 

σε εδραιωμένη τροχιά βιώσιμης ανάπτυξης, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές 

αρνητικές επιπτώσεις για την επιχειρηματική δραστηριότητα, για τα λειτουργικά αποτελέσματα 

και την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας. 

Η δραστηριότητα της Εταιρείας επηρεάζεται σημαντικά από τη μείωση της καταναλωτικής 

δαπάνης που με τη σειρά της επηρεάζεται από τις κρατούσες οικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα, 

όπως τα επίπεδα της ανεργίας, τα επιτόκια, τα επίπεδα πληθωρισμού, τα ποσοστά φορολόγησης 

και το ύψος της αύξησης του ΑΕΠ. Περαιτέρω, η οικονομική ύφεση, η οικονομική αβεβαιότητα 

και η τυχόν αντίληψη μέρους των πελατών της Εταιρείας ότι οι οικονομικές συνθήκες 

χειροτερεύουν, μπορούν να προκαλέσουν μείωση στη χρήση των υπηρεσιών διεξαγωγής 

παιγνίων υπό τις διάφορες μορφές που τις παρέχει ο Όμιλος στο κοινό. 

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

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

αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας από τους διεθνείς πιστωτές στα πλαίσια του τρίτου 

προγράμματος οικονομικής προσαρμογής. 

Τυχόν επιπλέον αρνητικές εξελίξεις στην οικονομία θα επηρέαζαν την ομαλή λειτουργία της, 

ωστόσο η Διοίκηση προσαρμόζεται διαρκώς στις καταστάσεις και διασφαλίζει ότι 

πραγματοποιούνται όλες οι απαραίτητες ενέργειες για να διατηρήσει ανεπηρέαστες τις 

δραστηριότητές της.  

Αλλαγές στις κανονιστικές απαιτήσεις 

Ο κλάδος των τυχερών παιγνίων στην Ελλάδα ρυθμίζεται ενδελεχώς από την Επιτροπή Εποπτείας 

και Ελέγχου Παιγνίων. Οι ελληνικές αρχές έχουν το δικαίωμα να τροποποιούν μονομερώς το 

νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει τον τρόπο και τις μεθόδους λειτουργίας των 

παιγνίων που παρέχει η Εταιρεία. Οι εξελίξεις στο κανονιστικό πλαίσιο της Ελλάδας δημιουργούν 

νέες κανονιστικές προκλήσεις για την Εταιρεία. Τυχόν αλλαγές στο κανονιστικό περιβάλλον 

ενδέχεται να έχουν σημαντική επίδραση, είτε μέσω περιορισμού των στοιχηματικών 

δραστηριοτήτων, είτε μέσω αλλαγής του κόστους συμμόρφωσης. 
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Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. συμμορφώνεται διαρκώς με τα κανονιστικά πρότυπα, κατανοώντας και 

αντιμετωπίζοντας τις αλλαγές στις κανονιστικές απαιτήσεις με αποτελεσματικό τρόπο. 

Ταυτόχρονα, νέοι κανονισμοί, οι οποίοι καθιστούν οικονομικά μη βιώσιμη τη λειτουργία των 

παιχνιδιών, μπορούν να περιορίσουν την ικανότητα της Εταιρείας για περαιτέρω ανάπτυξη. 

Τυχόν αποτυχία συμμόρφωσης της Εταιρείας με τους εφαρμοστέους κανόνες και το ρυθμιστικό 

πλαίσιο, καθώς και η θέσπιση νέων νόμων ή/και περαιτέρω επιβολή ρυθμίσεων θα μπορούσε να 

έχει αρνητικό αντίκτυπο στην επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας. Επιπλέον, 

περιορισμοί στη διαφήμιση μπορούν να μειώσουν την ικανότητα στην προσέγγιση νέων πελατών 

και να επηρεάσουν αρνητικά τους στρατηγικούς στόχους, οι οποίοι περιλαμβάνουν την 

επικέντρωση στη διαρκή αύξηση της αξίας. 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. δηλώνει πρόθυμη να συνεργαστεί ενεργά και να συζητήσει με τις 

αρμόδιες αρχές, τους νομοθέτες και κάθε ενδιαφερόμενο, να παρακολουθεί διαρκώς το 

μεταβαλλόμενο κανονιστικό και νομικό περιβάλλον και μέσα από τις κατάλληλες διαδικασίες και 

ελέγχους, να επιτευχθεί ένας ορθολογικός και ισορροπημένος κανονισμός παιγνίων. 

Κίνδυνος μεταβολής φορολογικής νομοθεσίας 

Η εμπορική δραστηριότητα της Εταιρείας και ο κλάδος στον οποίο δραστηριοποιείται υπόκεινται 

σε διάφορους φόρους και τέλη, όπως οι ειδικοί φόροι σχετικά με τα παίγνια που υπολογίζονται 

με βάση τα καθαρά έσοδα προ εισφορών, ο φόρος επί των κερδών των παικτών και ο φόρος 

εισοδήματος νομικών προσώπων.  

Η Εταιρεία εκτίθεται στον κίνδυνο αλλαγής του υπάρχοντος φορολογικού καθεστώτος παιγνίων 

ή των συντελεστών φορολόγησης παιγνίων, η οποία μπορεί να επιφέρει απρόσμενη αύξηση του 

κόστους και να επηρεάσει αρνητικά την υλοποίηση των στρατηγικών στόχων της Εταιρείας για 

αειφόρα έσοδα και πρόσθετες επενδύσεις. Η Εταιρεία επιδιώκει να ανταποκριθεί άμεσα σε κάθε 

πιθανή αλλαγή φορολογίας, μέσω της διατήρησης των απαιτούμενων για φορολογικό σχεδιασμό 

πόρων και αναπτύσσοντας σχέδια εκτάκτου ανάγκης, έτσι ώστε να εφαρμοστούν οι απαραίτητες 

δράσεις μείωσης των κινδύνων και ελαχιστοποίησης των συνολικών επιπτώσεων. 

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 της Εταιρείας ή την 

αξία των χρηματοοικονομικών μέσων που κατέχει. Η διαχείριση του κινδύνου της αγοράς 

συνίσταται στην προσπάθεια της Εταιρείας να διατηρήσει την έκθεσή της σε αποδεκτά όρια. 
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Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και δεν έχει συνάψει συμφωνίες με προμηθευτές 

σε άλλο νόμισμα πέραν του ευρώ. Τα κέρδη της Εταιρείας προέρχονται από τα τυχερά 

παιχνίδια που πραγματοποιούνται σε ευρώ, οι εταιρικές συναλλαγές και οι εταιρικές 

δαπάνες εκφράζονται και πραγματοποιούνται σε ευρώ και ως εκ τούτου η Εταιρεία δε 

βρίσκεται σε ουσιαστικό συναλλαγματικό κίνδυνο. Συν τοις άλλοις το μεγαλύτερο ποσοστό 

της βάσης του κόστους της Εταιρείας, είναι είτε ανάλογη με τα έσοδα (δηλαδή κέρδη στους 

νικητές, προμήθεια πρακτόρων) είτε με συναλλαγές με εγχώριες εταιρείες (πχ. 

πληροφορικής, μάρκετινγκ). 

 

Διαχείριση κεφαλαίου 

Ο πρωταρχικός στόχος 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. 

Η Εταιρεία διαχειρίζεται την κεφαλαιακή διάρθρωση και πραγματοποιεί τις αναγκαίες 

προσαρμογές προκειμένου να εναρμονίζεται με τις αλλαγές στο επιχειρηματικό και οικονομικό 

περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί. Για τη διατήρηση ή την προσαρμογή της κεφαλαιακής 

διάρθρωσης, η Εταιρεία έχει τη δυνατότητα να προσαρμόσει το μέρισμα που καταβάλλεται στους 

μετόχους, να επιστρέψει κεφάλαιο στους μετόχους ή να εκδώσει νέες μετοχές. 

 

Πιστωτικός κίνδυνος 

Οι πωλήσεις γίνονται μέσω εκτεταμένου δικτύου πωλήσεων. Οι πιστωτικοί όροι διαφέρουν 

ανάλογα με το προϊόν και το κανάλι διανομής.  

Ο βασικός πιστωτικός κίνδυνος της Εταιρείας, ο οποίος όμως δεν θεωρείται σημαντικός, 

προέρχεται από επισφαλείς απαιτήσεις από πράκτορες για τους οποίους έχουν γίνει οι 

απαραίτητες προβλέψεις. Ταυτόχρονα, εφαρμόζεται μια αποτελεσματική πολιτική πιστωτικού 

κινδύνου διατηρώντας την πιστωτική έκθεση σε διαχειρίσιμα επίπεδα. 

Δυνητικά πιστωτικός κίνδυνος θα μπορούσε να προκύψει  με τα διαθέσιμα της Εταιρείας στην 

περίπτωση που κάποιο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα εκδηλώσει αδυναμία να ανταποκριθεί στις 

υποχρεώσεις του. Για την ελαχιστοποίηση αυτού του κινδύνου η Εταιρεία έχει θέσει όρια στο 

μέγιστο ποσό τοποθέτησης ανά χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. 
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Κίνδυνος ρευστότητας 

Τα παιχνίδια της Εταιρείας έχουν θεωρητικό ποσοστό απόδοσης κέρδους, υπολογισμένο πάνω 

στις εισπράξεις του παιχνιδιού και ανώτατο όριο απόδοσης κέρδους ανά νικητή, διασφαλίζοντας 

έτσι τη ρευστότητα και διατηρώντας τον κίνδυνο σε χαμηλά επίπεδα.  

 

Κίνδυνος ταμειακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών των 

επιτοκίων 

Η Εταιρεία είναι εκτεθειμένη σε κίνδυνο επιτοκίου κυρίως λόγω του χρέους και των 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών της στοιχείων. Οι μοναδικές υφιστάμενες διευκολύνσεις 

δανείων ως 31.12.2016 είναι το Ομολογιακό Δάνειο της Εταιρείας. Η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει 

συγκεκριμένες δράσεις για να αντισταθμίσει τον κίνδυνο υποτίμησης των επιτοκίων και κατά την 

31.12.2016 δεν έλαβε μέρος σε τέτοιου είδους συναλλαγές.  

 

Κίνδυνος ασφάλειας 

Η αξιοπιστία και η διαφάνεια σε σχέση με την λειτουργία των παιχνιδιών διασφαλίζονται με 

διάφορα μέτρα ασφαλείας τα οποία είναι σχεδιασμένα να προστατεύουν τα δεδομένα των 

πληροφοριακών συστημάτων από τυχόν παραβιάσεις ασφαλείας όπως ανάκτηση και παράνομη 

αποθήκευση δεδομένων καθώς επίσης και τυχαία ή σκόπιμη καταστροφή δεδομένων. Τα μέτρα 

ασφαλείας καλύπτουν το σύστημα επεξεργασίας δεδομένων, τις εφαρμογές του λογισμικού, την 

ακεραιότητα και την διαθεσιμότητα των δεδομένων και την λειτουργία του δικτύου. 
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5. ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζεται το σύνολο των συναλλαγών της Εταιρείας με τα 

συνδεδεμένα μέρη όπως αυτά ορίζονται στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24: 

 

 

Συναλλαγές με συνδεδεμένες εταιρείες: 

 

  
Έξοδα Υποχρεώσεις Απαιτήσεις 

  (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 

ΟΠΑΠ INVESTMENT LTD 0 259 0 

INTRALOT LOTTERIES LIMITED 0 36 0 

SCIENTIFIC GAMES GLOBAL GAMING S.Á.RL  0 36 0 

ΟΠΑΠ Α.Ε. 6.202 2.871 7 

INTRALOT A.E. 5.545 1.547 0 

SCIENTIFIC GAMES INTERNATIONAL INC 21 0 0 

SCIENTIFIC GAMES WORLDWIDE LTD 5.380 2.692 0 

PAYZONE HELLAS A.E. 12 0 2 

Σύνολο 17.159 7.442 9 

 

 

Κρίνεται απαραίτητο να αναφερθεί ότι ένα εκ των μελών του Δ.Σ. της ΟΠΑΠ Α.Ε είναι κύριος 

μέτοχος της εταιρείας «ΤΕΜΕΤΕΡΟΝ ΕΠΕ» η οποία περιλαμβάνεται στο δίκτυο πωλήσεων της 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε.. Για την χρήση 2016 το έσοδο που προκύπτει και έχει συμπεριληφθεί στην 

Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος, ανέρχεται σε € 96 χιλ. και το ποσό της απαίτησης ανέρχεται 

σε € 12 χιλ.. 

 

Συναλλαγές και υπόλοιπα με μέλη του Δ.Σ. και Διευθυντικά Στελέχη 

(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 

Κατηγορία Περιγραφή 
01.01.2016-
31.12.2016 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αμοιβές 72 

Σύνολο   72 
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(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 

Κατηγορία Περιγραφή 01.01.2016-31.12.2016 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ 

Μισθοί 458 

Λοιπές αποζημιώσεις & 
παροχές 

25 

Κόστος Κοινωνικής 
Ασφάλισης 

84 

Σύνολο   567 

 

 

 

(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 

Υποχρεώσεις από αμοιβές Δ.Σ. και μισθοδοσία 31.12.2016 

Μέλη Δ.Σ. και Διευθυντικά Στελέχη 21 

Σύνολο 21 

 

 

  

6. ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ 

Το καθαρό αποτέλεσμα της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. ανήλθε σε κέρδος ύψους € 7.939 χιλ. (μετά την 

αφαίρεση του φόρου εισοδήματος καθώς και του αναβαλλόμενου φόρου). Ποσό € 5.146 χιλ. 

προτείνεται να διατεθεί προς απόδοση διανομής μερίσματος χρήσης 2016 ως εξής:  

 

  
2016 2015 

Καθαρές (ζημίες) / κέρδη 7.939 (2.481) 

Τακτικό αποθεματικό 325 0 

Αδιανέμητα κέρδη 2.468 0 

Κέρδη προς διάθεση 5.146 0 

Μέρισμα ανά μετοχή 1,66 0,00 
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7. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2017 

 

Στρατηγική Εταιρείας 

 

1. Συνεχής έμφαση στην κερδοφόρα ανάπτυξη με πλήρη συμμόρφωση  στους 

περιορισμούς που επιβάλλονται από τις αρχές του «Υπεύθυνου Παιχνιδιού». 

2. Περαιτέρω αναβάθμιση και εμπλουτισμό του χαρτοφυλακίου των προϊόντων σύμφωνα 

με τις συνθήκες της αγοράς και τις προσδοκίες των πελατών. 

3. Πλήρης συμμόρφωση με το θεσμικό και ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της 

εταιρείας. 

4. Πλήρης αξιοποίηση των δυνατοτήτων ανάπτυξης στο πλαίσιο των νέων κανόνων που 

επιβλήθηκαν από τους ελέγχους κεφαλαίων μέσω του βέλτιστου μείγματος διανομής, 

γεωγραφικής κάλυψης και  εύρους προϊόντων. 

 

 

Προοπτικές 

Η Ελληνικά Λαχεία  Α.Ε.,  στο πλαίσιο του δικαιώματος που κατέχει για τη παραγωγή, λειτουργία, 

κυκλοφορία, προώθηση και διαχείριση των Κρατικών Λαχείων εστιάζει τις προσπάθειές της στην 

εδραίωση και περαιτέρω ενίσχυση στην ελληνική αγορά, των παραδοσιακών Κρατικών Λαχείων 

καθώς και του Στιγμιαίου Κρατικού Λαχείου. Στα πλαίσια αυτά, το όραμα της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε 

.επικεντρώνεται στους  εξής τομείς :    

1. Συνεχή βελτίωση του μοντέλου λειτουργίας της Εταιρείας με στόχο την αύξηση της 

παραγωγικότητας και την αναβάθμιση των λειτουργιών της. 

2. Εστίαση στην αποδοτικότερη αξιοποίηση του δικτύου διανομής με στόχο την αύξηση της 

διαθεσιμότητας των προϊόντων καθώς και την επίτευξη γεωγραφικής διασποράς στο 

σύνολο της επικράτειας. 

3. Συνεχή ανανέωση/εκσυγχρονισμό του χαρτοφυλακίου των προϊόντων της,  

προσαρμοσμένο στις ανάγκες της αγοράς και τα χαρακτηριστικά του πληθυσμού. 
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8. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  

Δεν σημειώθηκαν μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης των Οικονομικών Καταστάσεων. 
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Γ. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  

Οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικά 

Λαχεία Α.Ε. στις 29.03.2017 και είναι αναρτημένες στον διαδικτυακό τόπο της www.hellenic-

lotteries.gr. 

Επισημαίνεται ότι τα δημοσιευθέντα 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 σύμφωνα με τα Διεθνή 

Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ). 

Οι συνημμένες σημειώσεις στις σελίδες από 26 έως 71 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των 

Οικονομικών Καταστάσεων. 

http://www.hellenic-lotteries.gr/
http://www.hellenic-lotteries.gr/
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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή 

 
Προς τους Μετόχους της 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΑΧΕΙΩΝ 

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

Ελέγξαμε τις συνημμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΛΑΧΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, 

ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΑΧΕΙΩΝ (η «Εταιρεία») που αποτελούνται από 

την Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης της 31 Δεκεμβρίου 2016, τις 

Καταστάσεις  Συνολικού Εισοδήματος, Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων και Ταμειακών 

Ροών της χρήσης που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη 

σημαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. 

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 

Η Διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των 

χρηματοοικονομικών 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 χρηματοοικονομικών 

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 

Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον 

έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα της Ελεγκτικής που έχουν 

ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν να 

συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και να 

διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι 

χρηματοοικονομικές 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 χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή 

περιλαμβανομένης της εκτίμησης του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των 

χρηματοοικονομικών 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 

χρηματοοικονομικών 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 
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έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των 

χρηματοοικονομικών 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 Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις απεικονίζουν 

ακριβοδίκαια την οικονομική θέση της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΛΑΧΕΙΩΝ κατά την 31 Δεκεμβρίου 2016 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση και 

τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα 

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης 

Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της 

παραγράφου 5 του άρθρου 2 (μέρος Β) του Ν. 4336/2015, σημειώνουμε ότι: 

α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει 

καταρτισθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του άρθρου 43α του 

Κ.Ν. 2190/1920 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες 

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2016. 

β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχό μας, για την 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΑΧΕΙΩΝ και το περιβάλλον της, 

δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του 

Διοικητικού της Συμβουλίου. 

Αθήνα, 30 Μαρτίου 2017 

KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. 

ΑΜ ΣΟΕΛ 114 

 

 

 

Νικόλαος Βουνισέας, Ορκωτός Ελέγκτής Λογίστης 

ΑΜ ΣΟΕΛ 18701 
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1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

Της 31 Δεκεμβρίου 2016 και της χρήσης που έληξε την ημερομηνία αυτή. 

(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)  

 

  Σημ. 31.12.2016 31.12.2015 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία       

Ασώματες ακινητοποιήσεις  E1 134.720 149.255 

Ενσώματες ακινητοποιήσεις  E2 3.301 4.507 

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία   16 9 

Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση E3 10.508 9.072 

Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών 
στοιχείων 

  148.545 162.843 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία       

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα E4 41.091 20.386 

Εμπορικές απαιτήσεις  E5 50.739 34.965 

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία E6 10.207 7.324 

Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων   102.036 62.675 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   250.581 225.518 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Ίδια κεφάλαια        

Μετοχικό κεφάλαιο  E7 31.000 31.000 

Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο E7 75.063 95.278 

Αποθεματικά E7 772 447 

Κέρδη εις νέον Ε7 5.147 (2.468) 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων    111.982 124.257 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις       

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις E8 50.000 0 

Προγράμματα παροχών προσωπικού  E9 39 41 

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις    307 24 

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων   50.346 65 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις       

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις E8 0 30.000 

Εμπορικές υποχρεώσεις E10 69.364 54.560 

Υποχρεώσεις από φόρους E11 8.968 11.740 

Λοιπές υποχρεώσεις E12 9.922 4.897 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων   88.254 101.197 

Σύνολο υποχρεώσεων   138.600 101.262 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ   250.581 225.518 

 

Οι συνημμένες σημειώσεις στις σελίδες από 26 έως 71 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των Οικονομικών Καταστάσεων.  
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2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

Της 31 Δεκεμβρίου 2016 και της χρήσης που έληξε την ημερομηνία αυτή. 

 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ πλην των κερδών ανά μετοχή)  

 

  
Σημ. 

    

01.01.2016-
31.12.2016 

01.01.2015-
31.12.2015 

Μικτές εισπράξεις από παιχνίδια   441.407   436.532   

Η Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος έχει ως ακολούθως: 

Καθαρά έσοδα προ εισφοράς   159.054   157.890   

Εισφορά επί των καθαρών εσόδων Ε13 (47.783)   (47.709)   

Προμήθεια πρακτόρων Ε14 (42.734)   (42.093)   

Καθαρά έσοδα από παιχνίδια   68.537   68.087   

Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης Ε15 2.270   2.399   

Λειτουργικά Έξοδα       

Έξοδα μισθοδοσίας Ε16 (2.064)   (1.870)   

Έξοδα προβολής, διαφήμισης και προώθησης Ε17 (12.831)   (14.416)   

Άλλα λειτουργικά έξοδα Ε18 (25.787)   (25.445)   

Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων   30.126   28.756   

Αποσβέσεις και απομείωση αξίας παγίου   (15.833)   (31.166)   

Λειτουργικό αποτέλεσμα   14.292   (2.410)   

Χρηματοοικονομικά έσοδα Ε19 163   238   

Χρηματοοικονομικά έξοδα Ε19 (3.212)   (1.841)   

Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων     11.244   (4.013)   

Φόρος εισοδήματος Ε20 (3.304)   1.532   

Κέρδη / (Ζημίες) μετά φόρων    7.939   (2.481)   

Λοιπά συνολικά εισοδήματα τα οποία δε θα επανακατηγοριοποιηθούν στην κατάσταση αποτελεσμάτων 

  Αναλογιστικά κέρδη Ε12 1   5   

Φόρος εισοδήματος που αναλογεί Ε20 (0)   (2)   

Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά φόρων   1   4   

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά φόρων   7.940   (2.477)   

Βασικά κέρδη/(ζημίες)  (μετά φόρων) ανά μετοχή σε € Ε21 2,5611   (0,8002)   

 

Οι συνημμένες σημειώσεις στις σελίδες από 26 έως 71 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των Οικονομικών Καταστάσεων.  
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3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

Της 31 Δεκεμβρίου 2016 και της χρήσης που έληξε την ημερομηνία αυτή. 

 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 

 

  
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Διαφορά από 
έκδοση μετοχών 

υπέρ το άρτιο 
Αποθεματικά 

Κέρδη 
εις νέον 

Σύνολο 
Ιδίων 

κεφαλαίων 

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2015 31.000 161.000 447 10.797 203.244 

Ζημίες χρήσης 0 0 0 (2.481) (2.481) 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα 0 0 0 4 4 

Συγκεντρωτικά συνολικά 
εισοδήματα 

0 0 0 (2.477) (2.477) 

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 65.007 (65.007) 0 0 0 

Μείωση μετοχικού κεφαλαίου (65.007) 0 0 0 (65.007) 

Έξοδα αύξησης μετοχικού 
κεφαλαίου 

0 (715) 0 0 (715) 

Μερίσματα  0 0 0 (10.788) (10.788) 

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2015 31.000 95.278 447 (2.468) 124.257 

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2016 31.000 95.278 447 (2.468) 124.257 

Κέρδη χρήσης 0 0 0 7.614 7.614 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα 0 0 0 1 1 

Συγκεντρωτικά συνολικά 
εισοδήματα 

0 0 0 7.615 7.615 

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 19.995 (19.995) 0 0 0 

Μείωση μετοχικού κεφαλαίου (19.995) 0 0 0 (19.995) 

Έξοδα αύξησης μετοχικού 
κεφαλαίου 

0 (220) 0 0 (220) 

Τακτικό Αποθεματικό 0 0 325 0 325 

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2016 31.000 75.063 772 5.147 111.982 

 

Οι συνημμένες σημειώσεις στις σελίδες από 26 έως 71 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των Οικονομικών Καταστάσεων. 
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4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

Της 31 Δεκεμβρίου 2016 και της χρήσης που έληξε την ημερομηνία αυτή. 

                                         (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 

  
Σημ. 31.12.2016 31.12.2015 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων   11.244 (4.013) 

Προσαρμογή για:       

Αποσβέσεις Ε1/E2 15.833 16.144 

Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα Ε19 3.049 1.602 

Προγράμματα παροχών προσωπικού  Ε9 223 22 

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις Ε5 13 159 

Απομείωση αξίας ασώματων ακινητοποιήσεων E1 0 15.021 

Λοιπές προβλέψεις   (49) 0 

Σύνολο   30.313 28.936 

Μεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης      
Αύξηση απαιτήσεων   (18.677) (18.696) 

Αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)   19.861 9.611 

Αύξηση φόρων πληρωθέντων   616 1.663 

Σύνολο   32.113 21.514 

Τόκοι έξοδα πληρωθέντα   (3.136) (1.785) 

Φόροι εισοδήματος πληρωθέντες   (8.104) (5.927) 

Ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες   20.873 13.802 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
Αγορά ασώματων ακινητοποιήσεων Ε1 (82) (582) 

Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων Ε2 (9) (4.479) 

Τόκοι έσοδα   138 249 

Ταμειακές εισροές/(εκροές) από επενδυτικές 
δραστηριότητες 

  47 (4.812) 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
Εισπράξεις δανείου Ε8 50.000 29.999 

Εξοφλήσεις δανείου Ε8 (30.000) 0 

Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου   (220) (715) 

(Επιστροφή)/Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου Ε7 (19.995) (65.007) 

Μερίσματα πληρωθέντα Ε7 0 (10.788) 

Ταμειακές εκροές από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες 

  (215) (46.511) 

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα 
και ισοδύναμα 

  20.704 (37.521) 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της 
χρήσεως 

Ε4 20.386 57.907 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της 
χρήσεως 

Ε4 41.091 20.386 

 

 Οι συνημμένες σημειώσεις στις σελίδες από 26 έως 71 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των Οικονομικών Καταστάσεων.  
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Δ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Η εταιρεία Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. (εφεξής η «Εταιρεία»), συστάθηκε στις 15.06.2013 και εδρεύει 

στην Αθήνα Αττικής, επί της Λεωφόρου Αθηνών αρ. 112. Σκοπός της είναι η παραγωγή, 

λειτουργία, κυκλοφορία, προβολή και εν γένει διαχείριση των ελληνικών λαχείων, σύμφωνα με 

τους όρους και προϋποθέσεις της από 30.07.2013 Σύμβασης Παραχώρησης με το Ταμείο 

Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου, το γενικό ελληνικό νομοθετικό και 

κανονιστικό πλαίσιο καθώς επίσης και το ειδικότερο ρυθμιστικό πλαίσιο των ελληνικών 

λαχείων. 

Οι Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης που καλύπτει την περίοδο 01.01.2016-31.12.2016 

συμπεριλαμβανομένων και των συγκριτικών στοιχείων της χρήσης που έληξε 31.12.2015, 

εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 28.03.2016 και υπόκεινται σε έγκριση από τη 

Γενική Συνέλευση. 

2. ΦΥΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ - ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

H Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. είναι μια εταιρεία του ομίλου της ΟΠΑΠ Α.Ε., στην οποία 

παραχωρήθηκε την 30.07.2013 από το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου 

(ΤΑΙΠΕΔ) μετά από διαγωνισμό μέσω συνένωσης εταιρειών, 12ετές αποκλειστικό δικαίωμα 

παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας, προώθησης και διαχείρισης όλων των κρατικών 

λαχείων στην ελληνική επικράτεια. 

Στις 28.02.2014 υπεγράφη τροποποίηση της σύμβασης που συμφωνήθηκε, συνομολογήθηκε 

και έγινε αμοιβαία αποδεκτό ότι: 

Τα συμβαλλόμενα μέρη ρητά συμφωνούν και αποδέχονται ότι η μεταβατική περίοδος 

παρατείνεται μέχρι την 30.04.2014. Μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, ήτοι από την 

01.05.2014 (Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος) και καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου παραχώρησης 

η Ελληνικά Λαχεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να παράγει, να λειτουργεί, να προβάλλει και 

να διαχειρίζεται όλα τα λαχεία (τα οποία θα διεξάγονται επίγεια με την χρήση λαχνών). 

Η OPAP INVESTMENT LTD (100% θυγατρική της ΟΠΑΠ Α.Ε.) η οποία κατέχει το 67% της Ελληνικά 

Λαχεία Α.Ε., ήταν επικεφαλής της συνένωσης εταιρειών (OPAP INVESTMENT LTD - INTRALOT 

LOTTERIES LTD – SCIENTIGIC GAMES GLOBAL GAMING S.á.r.l. – LOTTOMATICA GIOCHI E 

PARTECIPAZIONI S.r.l). 

Η Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. κατέβαλλε για το δικαίωμα αυτό ποσό ύψους € 190.000 χιλ.. 

Επιπροσθέτως, καταβάλει 30% του μικτού εσόδου της (GGR) στο κράτος βάσει του Ν. 
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4093/2012 (με εξαίρεση το Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο). Σε κάθε περίπτωση το ποσό αυτό δεν θα 

πρέπει να είναι μικρότερο από € 30.000 χιλ. για τον πρώτο χρόνο λειτουργίας και € 50.000 χιλ. 

για τα κάθε ένα από τα επόμενα  έντεκα (11) χρόνια (σύνολο € 580.000 χιλ. καθ’ όλη τη διάρκεια 

της σύμβασης). 

Τα ενεργά προϊόντα του χαρτοφυλακίου της Εταιρείας είναι Το Λαϊκό, το Εθνικό, το 

Πρωτοχρονιάτικο αλλά και το Στιγμιαίο Κρατικό Λαχείο-ΣΚΡΑΤΣ. 

Δίκτυο διανομής 

Η εταιρεία Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. δραστηριοποιείται μέσω ενός διευρυμένου δικτύου περίπου 

11.703 σημείων. Το δίκτυο αποτελείται κυρίως από το υφιστάμενο δίκτυο της ΟΠΑΠ Α.Ε., 

πωλητές χονδρικής, καταστήματα λιανικής, επιλεγμένα περίπτερα και μίνι-μάρκετ, πλήρως 

εναρμονισμένα με την εταιρική στρατηγική διαθεσιμότητας προϊόντων και γεωγραφικής 

κάλυψης.  

 

3. ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Οι Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. έχουν συνταχθεί σύμφωνα με 

τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) όπως αυτά έχουν αναπτυχθεί και 

δημοσιευθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) και έχουν υιοθετηθεί από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. αφορούν την  εταιρική χρήση από 

01.01.2016 έως και 31.12.2016 και έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την αρχή του ιστορικού 

κόστους και την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern). 

Η σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων σε συμφωνία με τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση 

συγκεκριμένων κρίσιμων λογιστικών εκτιμήσεων. Επίσης, απαιτεί από τη Διοίκηση να ασκήσει 

την κρίση της στη διαδικασία εφαρμογής των ακολουθούμενων λογιστικών αρχών. Τα πεδία τα 

οποία εμπεριέχουν υψηλότερο βαθμό κρίσεως ή περιπλοκότητας ή πεδία στα οποία οι 

εκτιμήσεις και παραδοχές είναι σημαντικές για τις Οικονομικές Καταστάσεις, περιλαμβάνονται 

στις σημειώσεις 3.4.. 

Τα ποσά που εμπεριέχονται σε αυτές τις Οικονομικές Καταστάσεις έχουν στρογγυλοποιηθεί σε 

χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. Διαφορές που τυχόν παρουσιάζονται 

μεταξύ των ποσών στις Οικονομικές Καταστάσεις και των αντίστοιχων ποσών στις σημειώσεις 

οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
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3.1. Αλλαγές στις λογιστικές αρχές 

Οι βασικές λογιστικές πολιτικές που εφαρμόστηκαν για τη σύνταξη των Οικονομικών 

Καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31.12.2016, είναι ίδιες με αυτές που ακολουθήθηκαν 

κατά την σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31.12.2015 και 

περιγράφονται σε αυτές. 

Όπου ήταν αναγκαίο, τα συγκριτικά στοιχεία έχουν αναταξινομηθεί για να συμφωνούν με 

τυχόν αλλαγές στην παρουσίαση των στοιχείων της παρούσας χρήσης. 

 

3.2. Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες  

 

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

υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης ή 

μεταγενέστερα. Δεν υπάρχει επίδραση στα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας από την 

εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερμηνειών που παρατίθενται 

παρακάτω. 

 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικές για περιόδους που ξεκινούν την τρέχουσα χρήση 

ΔΠΧΑ 11 (Τροποποίηση) «Από κοινού Συμφωνίες» 

Την 6.5.2014, το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο 

ΔΠΧΑ 11 με την οποία αποσαφηνίζει ότι ο αποκτών συμμετοχή σε ένα σχήμα υπό κοινή 

δραστηριότητα (joint operation), το οποίο συνιστά επιχείρηση (σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 3), θα 

πρέπει να εφαρμόζει όλες τις σχετικές αρχές για το λογιστικό χειρισμό των συνενώσεων του 

ΔΠΧΑ 3 καθώς και των άλλων προτύπων εκτός από εκείνες τις αρχές οι οποίες έρχονται σε 

αντίθεση με το ΔΠΧΑ 11. Επιπλέον, ο αποκτών τη συμμετοχή θα προβαίνει στις απαιτούμενες 

γνωστοποιήσεις σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 3 και τα λοιπά σχετικά πρότυπα. Αυτό ισχύει τόσο κατά 

την απόκτηση της αρχικής συμμετοχής όσο και για κάθε επιπρόσθετη συμμετοχή σε σχήματα 

υπό κοινή δραστηριότητα που συνιστούν επιχείρηση.  

Η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης δεν είχε επιπτώσεις στις οικονομικές καταστάσεις της 

Εταιρείας. 
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Τροποποίηση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 1 «Παρουσίαση Οικονομικών 

Καταστάσεων»: Πρωτοβουλία γνωστοποιήσεων 

Την 18.12.2014 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων δημοσίευσε τροποποίηση 

στο ΔΛΠ 1 στο πλαίσιο του έργου που έχει αναλάβει για να αναλύσει τις δυνατότητες βελτίωσης 

των γνωστοποιήσεων στις οικονομικές καταστάσεις που συντάσσονται βάσει των ΔΠΧΑ 

(Disclosure initiative). Οι κυριότερες από τις τροποποιήσεις συνοψίζονται στα ακόλουθα: 

• καταργείται ο περιορισμός της συνοπτικής παρουσίασης των λογιστικών αρχών, 

• διευκρινίζεται ότι ακόμη και εάν κάποια πρότυπα απαιτούν συγκεκριμένες γνωστοποιήσεις 

ως ελάχιστες για τη συμμόρφωση με τα ΔΠΧΑ, μία οντότητα δικαιούται να μην τις παραθέσει 

εάν αυτές θεωρούνται μη σημαντικές. Επιπρόσθετα, εάν οι πληροφορίες που απαιτούνται από 

τα επιμέρους πρότυπα δεν είναι επαρκείς για την κατανόηση της επίδρασης των συναλλαγών, 

τότε η οντότητα ενδέχεται να χρειάζεται να προσθέσει επιπλέον γνωστοποιήσεις,  

• αποσαφηνίζεται ότι οι γραμμές που ορίζουν τα ΔΠΧΑ ότι πρέπει να περιλαμβάνονται στον 

ισολογισμό και στα αποτελέσματα δεν είναι περιοριστικές και ότι για τα εν λόγω κονδύλια η 

εταιρεία μπορεί να παρουσιάζει περαιτέρω ανάλυση σε γραμμές, τίτλους και υποομάδες,  

• διευκρινίζεται ότι στο πρότυπο δεν ορίζεται συγκεκριμένη σειρά παρουσίασης των 

σημειώσεων και ότι κάθε εταιρεία οφείλει να θεσπίσει ένα συστηματικό τρόπο παρουσίασης 

λαμβάνοντας υπόψη την κατανόηση και τη συγκρισιμότητα των οικονομικών της καταστάσεων. 

Η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης δεν είχε επιπτώσεις στις οικονομικές καταστάσεις της 

Εταιρείας. 

ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 38 (Τροποποιήσεις) «Διευκρίνιση των Επιτρεπτών Μεθόδων Απόσβεσης και 

Απομείωσης» 

Την 12.5.2014 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων δημοσίευσε τροποποίηση στα 

ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 38 με την οποία απαγορεύει ρητά να χρησιμοποιηθεί το έσοδο ως βάση της 

μεθόδου απόσβεσης των ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων. Εξαίρεση παρέχεται μόνο 

για τα άυλα πάγια όταν ικανοποιούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

(α) όταν το άυλο στοιχείο εκφράζεται ως μέγεθος του εσόδου όταν, δηλαδή, το δικαίωμα 

εκμετάλλευσης του άυλου παγίου εκφράζεται σε συνάρτηση του εσόδου που πρέπει να 

παραχθεί με τέτοιο τρόπο ώστε η πραγματοποίηση ενός συγκεκριμένου ποσού εσόδου να 

καθορίζει τη λήξη του δικαιώματος, ή  
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(β) όταν μπορεί να αποδειχθεί ότι το έσοδο και η ανάλωση των οικονομικών ωφελειών είναι 

έννοιες άρρηκτα συνδεδεμένες. 

Η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης δεν είχε επιπτώσεις στις οικονομικές καταστάσεις της 

Εταιρείας. 

ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Εταιρικές οικονομικές καταστάσεις» 

Την 12.8.2014 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο 

ΔΛΠ 27 με την οποία παρέχει τη δυνατότητα εφαρμογής της μεθόδου της καθαρής θέσης για 

την αποτίμηση των επενδύσεων σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες στις εταιρικές 

οικονομικές καταστάσεις. Επιπρόσθετα, με την εν λόγω τροποποίηση διευκρινίζεται πως οι 

οικονομικές καταστάσεις ενός επενδυτή που δεν έχει επενδύσεις σε θυγατρικές αλλά έχει 

επενδύσεις σε συγγενείς εταιρίες και κοινοπραξίες, οι οποίες, βάσει του ΔΛΠ 28, αποτιμώνται 

με τη μέθοδο της καθαρής θέσης, δεν αποτελούν εταιρικές οικονομικές καταστάσεις. 

Η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης δεν είχε επιπτώσεις στις οικονομικές καταστάσεις της 

Εταιρείας. 

Τροποποίηση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 16 «Ενσώματες Ακινητοποιήσεις» και του 

Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 41 «Γεωργία»: Φυτά που φέρουν καρπούς 

Την 30.6.2014 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στα 

ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 41 με την οποία αποσαφηνίζεται ότι τα φυτά που φέρουν καρπούς, τα οποία 

ορίζονται ως εκείνα που: 

α) χρησιμοποιούνται στην παραγωγή ή στην προμήθεια γεωργικών προϊόντων,  

β) αναμένεται να παράγουν προϊόντα για περισσότερες από μία περιόδους και 

γ) υπάρχει πολύ μικρή πιθανότητα να πωληθούν ως γεωργικά προϊόντα, εκτός από το 

ενδεχόμενο πώλησής τους ως scrap,  

πρέπει να λογιστικοποιούνται βάσει του ΔΛΠ 16 και όχι βάσει του ΔΛΠ 41. 

Η ανωτέρω τροποποίηση δεν έχει εφαρμογή στις δραστηριότητες της Εταιρείας. 
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Βελτιώσεις Διεθνών Λογιστικών Προτύπων – κύκλος 2012-2014 

Στο πλαίσιο του προγράμματος των ετήσιων βελτιώσεων των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, 

το Συμβούλιο εξέδωσε, την 25.9.2014, μη επείγουσες αλλά απαραίτητες τροποποιήσεις σε 

επιμέρους πρότυπα.  

Η υιοθέτηση των ανωτέρω τροποποιήσεων δεν είχε επιπτώσεις στις οικονομικές καταστάσεις 

της Εταιρείας. 

Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφορήσεως 14: «Αναβαλλόμενοι λογαριασμοί 

υπό καθεστώς ρύθμισης»  

Το νέο πρότυπο πραγματεύεται το λογιστικό χειρισμό και τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται 

για τους αναβαλλόμενους λογαριασμούς υπό καθεστώς ρύθμισης, η τήρηση και αναγνώριση 

των οποίων προβλέπεται από τις τοπικές νομοθεσίες όταν μία εταιρεία παρέχει προϊόντα ή 

υπηρεσίες των οποίων η τιμή ρυθμίζεται από κάποιον κανονιστικό φορέα. Το πρότυπο έχει 

εφαρμογή κατά την πρώτη υιοθέτηση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και μόνο για τις 

οντότητες που διενεργούν δραστηριότητες που ρυθμίζονται από κάποιο φορέα και που 

σύμφωνα με τα προηγούμενα λογιστικά πρότυπα αναγνώριζαν τους εν λόγω λογαριασμούς 

στις οικονομικές τους καταστάσεις. Το ΔΠΧΑ 14 παρέχει, κατ’ εξαίρεση, στις οντότητες αυτές τη 

δυνατότητα να κεφαλαιοποιούν αντί να εξοδοποιούν τα σχετικά κονδύλια. 

Η υιοθέτηση του ανωτέρω προτύπου δεν είχε επιπτώσεις στις οικονομικές καταστάσεις της 

Εταιρείας. 

 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους  

ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» και μεταγενέστερες τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 9 και 

ΔΠΧΑ 7 (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 

Ιανουαρίου 2018) 

Το ΔΠΧΑ 9 αντικαθιστά τις πρόνοιες του ΔΛΠ 39 που αφορούν στην ταξινόμηση και επιμέτρηση 

των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων και 

συμπεριλαμβάνει επίσης ένα μοντέλο αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών το οποίο αντικαθιστά 

το μοντέλο των πραγματοποιημένων πιστωτικών ζημιών που εφαρμόζεται σήμερα. Επίσης 

καθιερώνει μία προσέγγιση της λογιστικής αντιστάθμισης βασιζόμενη σε αρχές και 

αντιμετωπίζει ασυνέπειες και αδυναμίες στο τρέχον μοντέλο του ΔΛΠ 39.  
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Με βάση τις πρόνοιες του νέου προτύπου, τα χρηματοοικονομικά μέσα ταξινομούνται και 

επιμετρούνται με βάση το πλαίσιο του επιχειρηματικού μοντέλου εντός του οποίου κατέχονται 

και τα χαρακτηριστικά των συμβατικών ταμειακών ροών.  

Η υιοθέτηση του προτύπου αυτού δεν αναμένεται να έχει επίπτωση στις οικονομικές 

καταστάσεις της Εταιρείας. Το πρότυπο αυτό έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβόλαια με Πελάτες» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018) 

Σκοπός του προτύπου είναι να παρέχει ένα ενιαίο, κατανοητό μοντέλο αναγνώρισης των 

εσόδων από όλα τα συμβόλαια με πελάτες ώστε να βελτιώσει τη συγκρισιμότητα μεταξύ 

εταιρειών του ίδιου κλάδου, διαφορετικών κλάδων και διαφορετικών κεφαλαιαγορών. 

Περιλαμβάνει τις αρχές που πρέπει να εφαρμόσει μία οικονομική οντότητα για να 

προσδιορίσει την επιμέτρηση των εσόδων και τη χρονική στιγμή της αναγνώρισής τους. Η 

βασική αρχή είναι ότι μία οικονομική οντότητα θα αναγνωρίσει τα έσοδα με τρόπο που να 

απεικονίζει τη μεταβίβαση των αγαθών ή υπηρεσιών στους πελάτες στο ποσό το οποίο 

αναμένει να δικαιούται σε αντάλλαγμα για αυτά τα αγαθά ή τις υπηρεσίες. 

 Η Εταιρεία εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 15 στις οικονομικές της 

καταστάσεις. Το πρότυπο αυτό έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΠΧΑ 2 (Τροποποίηση) «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών» (εφαρμόζεται 

στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018) 

Την 20.6.2016 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο 

ΔΠΧΑ 2 με το οποίο διευκρινίστηκαν τα ακόλουθα: 

• κατά την αποτίμηση της εύλογης αξίας μίας παροχής που εξαρτάται από την αξία των μετοχών 

και η οποία διακανονίζεται με μετρητά, ο λογιστικός χειρισμός των επιπτώσεων από τους όρους 

κατοχύρωσης (vesting conditions) καθώς και από τους όρους που δεν σχετίζονται με την 

εκπλήρωση συγκεκριμένων προϋποθέσεων (non-vesting conditions) ακολουθεί τη λογική που 

εφαρμόζεται στις παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών και διακανονίζονται με 

συμμετοχικούς τίτλους,  

• στις περιπτώσεις που η φορολογική νομοθεσία επιβάλλει στην εταιρεία να παρακρατά ένα 

ποσό φόρου (το οποίο αποτελεί φορολογική υποχρέωση του υπαλλήλου) το οποίο αφορά στις 

αμοιβές που σχετίζονται με την αξία της μετοχής και το οποίο θα πρέπει να αποδοθεί στις 

φορολογικές αρχές, η συναλλαγή στο σύνολό της θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μία παροχή 
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που εξαρτάται από την αξία των μετοχών και η οποία διακανονίζεται με συμμετοχικούς τίτλους, 

αν ως τέτοια θα χαρακτηρίζονταν αν δεν υπήρχε το ζήτημα του συμψηφισμού της φορολογικής 

υποχρέωσης, 

• στην περίπτωση που τροποποιηθούν οι όροι που διέπουν τις παροχές που εξαρτώνται από 

την αξία της μετοχής έτσι ώστε αυτές να πρέπει να αναταξινομηθούν από παροχές που 

καταβάλλονται με μετρητά σε παροχές που καταβάλλονται με τη μορφή συμμετοχικών τίτλων, 

η συναλλαγή θα πρέπει να λογιστικοποιηθεί ως παροχή που διακανονίζεται με συμμετοχικούς 

τίτλους από την ημερομηνία που πραγματοποιείται η τροποποίηση. 

 Η ανωτέρω τροποποίηση δεν αναμένεται να έχει επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της 

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

ΔΠΧΑ 4 (Τροποποίηση) «Ασφαλιστήρια συμβόλαια» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018) 

Την 12.9.2016 το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 4 

με την οποία διευκρινίζει ότι:  

 • οι ασφαλιστικές εταιρείες, των οποίων η κύρια δραστηριότητα συνδέεται με τις ασφάλειες, 

έχουν τη δυνατότητα να λάβουν προσωρινή εξαίρεση από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9, και 

•  όλες οι εταιρείες που εκδίδουν ασφαλιστήρια συμβόλαια και υιοθετούν το ΔΠΧΑ 9 έχουν τη 

δυνατότητα να παρουσιάζουν τις μεταβολές στην εύλογη αξία επιλέξιμων χρηματοοικονομικών 

στοιχείων του ενεργητικού στα λοιπά αποτελέσματα που καταχωρούνται απευθείας στην 

καθαρή θέση και όχι στα αποτελέσματα. 

 Η ανωτέρω τροποποίηση δεν έχει εφαρμογή στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. Η 

τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΠΧΑ 10 και ΔΛΠ 28 (Τροποποιήσεις) «Πώληση ή εισφορά περιουσιακών στοιχείων μεταξύ 

ενός επενδυτή και μιας συγγενούς εταιρείας ή κοινοπραξίας» (Δεν έχει ακόμη καθοριστεί η 

ημερομηνία υποχρεωτικής εφαρμογής) 

Οι τροποποιήσεις διευθετούν μία ασυνέπεια μεταξύ των διατάξεων του ΔΠΧΑ 10 και του ΔΛΠ 

28 σχετικά με την πώληση ή εισφορά των περιουσιακών στοιχείων μεταξύ ενός επενδυτή και 

μιας συγγενούς εταιρείας ή κοινοπραξίας. Η βασική συνέπεια των τροποποιήσεων είναι πως 

αναγνωρίζεται ολόκληρο το κέρδος ή η ζημιά μιας συναλλαγής που περιλαμβάνει μία 

δραστηριότητα (είτε με τη μορφή μιας θυγατρικής είτε όχι). Μερικό κέρδος ή ζημιά 

αναγνωρίζεται όταν η συναλλαγή περιλαμβάνει περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν αποτελούν 
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μια δραστηριότητα, ακόμα και αν αυτά τα περιουσιακά στοιχεία έχουν τη μορφή μιας 

θυγατρικής.  

Η ανωτέρω τροποποιήσεις δεν αναμένεται να έχουν επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις 

της Εταιρείας. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Το ανωτέρω πρότυπο δεν έχει εφαρμογή στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. Το 

πρότυπο δεν έχει ακόμα υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφορήσεως 16: «Μισθώσεις» (εφαρμόζεται στις 

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019) 

Το νέο πρότυπο διαφοροποιεί σημαντικά τη λογιστική των μισθώσεων για τους μισθωτές ενώ 

στην ουσία διατηρεί τις υφιστάμενες απαιτήσεις του ΔΛΠ 17 για τους εκμισθωτές. Ειδικότερα, 

βάσει των νέων απαιτήσεων, καταργείται για τους μισθωτές η διάκριση των μισθώσεων σε 

λειτουργικές και χρηματοδοτικές. Οι μισθωτές θα πρέπει πλέον, για κάθε σύμβαση μισθώσεως 

που υπερβαίνει τους 12 μήνες, να αναγνωρίζουν στον ισολογισμό τους το δικαίωμα χρήσης του 

μισθωμένου στοιχείου καθώς και την αντίστοιχη υποχρέωση καταβολής των μισθωμάτων. Ο 

ανωτέρω χειρισμός δεν απαιτείται όταν η αξία του στοιχείου χαρακτηρίζεται ως πολύ χαμηλή. 

Η Εταιρεία εξετάζει τις ενδεχόμενες επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση του εν λόγω προτύπου 

στις οικονομικές της καταστάσεις. Το πρότυπο δεν έχει ακόμα υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση.  

Τροποποίηση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 7 «Κατάσταση Ταμειακών Ροών» 

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

2017) 

Με βάση την τροποποίηση του ΔΛΠ 7 μία εταιρεία καλείται να παρέχει γνωστοποιήσεις οι 

οποίες βοηθούν τους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τις μεταβολές 

εκείνων των υποχρεώσεων των οποίων οι ταμειακές ροές ταξινομούνται στις χρηματοδοτικές 

δραστηριότητες στην κατάσταση ταμειακών ροών.  

Η Εταιρεία εξετάζει τις ενδεχόμενες επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση της εν λόγω 

τροποποίησης στις οικονομικές της καταστάσεις. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. –Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσης 2016
 
 

  35 

Τροποποίηση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 12 «Φόροι Εισοδήματος»: Αναγνώριση 

αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων για μη πραγματοποιηθείσες ζημίες (εφαρμόζεται 

στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2017) 

Την 19.1.2016 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο 

ΔΛΠ 12 με την οποία αποσαφήνισε τα ακόλουθα: 

• Οι µη πραγµατοποιηθείσες ζηµίες χρεωστικών μέσων, τα οποία αποτιμώνται για λογιστικούς 

σκοπούς στην εύλογη αξία και για φορολογικούς σκοπούς στο κόστος, δύνανται να οδηγήσουν 

σε εκπεστέες προσωρινές διαφορές ανεξάρτητα με το αν ο κάτοχός τους πρόκειται να 

ανακτήσει την αξία των στοιχείων μέσω της πώλησης ή της χρήσης τους. 

• Η ανακτησιµότητα μίας αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης εξετάζεται σε συνδυασμό 

με τις λοιπές αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις. Στην περίπτωση, ωστόσο, που ο 

φορολογικός νόμος περιορίζει το συμψηφισμό συγκεκριμένων φορολογικών ζημιών με 

συγκεκριμένες κατηγορίες εισοδήματος, οι σχετικές εκπεστέες προσωρινές διαφορές θα 

πρέπει να εξετάζονται μόνο σε συνδυασμό με άλλες εκπεστέες προσωρινές διαφορές της ίδιας 

κατηγορίας. 

• Κατά τον έλεγχο ανακτησιμότητας των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων, 

συγκρίνονται οι εκπεστέες φορολογικές διαφορές με τα μελλοντικά φορολογητέα κέρδη χωρίς 

να λαμβάνονται υπόψη οι εκπτώσεις φόρου που προέρχονται από την αντιστροφή 

αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων. 

• Οι εκτιμήσεις για τα μελλοντικά φορολογητέα κέρδη δύνανται να περιλαμβάνουν την 

ανάκτηση κάποιων στοιχείων ενεργητικού σε αξία μεγαλύτερη από τη λογιστική τους, υπό την 

προϋπόθεση ότι δύναται να αποδειχθεί ότι κάτι τέτοιο είναι πιθανό να επιτευχθεί. 

Η Εταιρεία εξετάζει τις ενδεχόμενες επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση της εν λόγω 

τροποποίησης στις οικονομικές της καταστάσεις. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Τροποποίηση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα»: 

Αναταξινομήσεις από ή στην κατηγορία των επενδυτικών ακινήτων (εφαρμόζεται στις 

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2017) 

Το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ΔΛΠ 40 με την 

οποία διευκρίνισε ότι μια οικονομική οντότητα θα αναταξινομήσει ένα περιουσιακό στοιχείο 

στην ή από την κατηγορία επενδυτικών ακινήτων όταν και μόνο όταν μπορεί να αποδειχθεί η 
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αλλαγή στη χρήση. Αλλαγή στη χρήση υφίσταται όταν το περιουσιακό στοιχείο έχει τα κριτήρια 

ή πάψει να έχει τα κριτήρια που ορίζουν τι είναι επένδυση σε ακίνητα. Μια αλλαγή στην 

πρόθεση της διοίκησης για τη χρήση του περιουσιακού στοιχείου, από μόνη της, δεν είναι 

αρκετή για να αποδείξει αλλαγή στη χρήση. Επίσης, τα παραδείγματα στον κατάλογο των 

περιπτώσεων που αποδεικνύουν την αλλαγή στη χρήση επεκτάθηκαν για να 

συμπεριλαμβάνουν περιουσιακά στοιχεία υπό κατασκευή και όχι μόνο ολοκληρωμένα ακίνητα. 

Η ανωτέρω τροποποίηση δεν αναμένεται να έχει εφαρμογή στις οικονομικές καταστάσεις της 

Εταιρείας. Το πρότυπο δεν έχει ακόμα υιοθετηθεί ακόμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Βελτιώσεις Διεθνών Λογιστικών (Κύκλος 2014-2016) (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2017) 

Στο πλαίσιο του προγράμματος των ετήσιων βελτιώσεων των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, 

το Συμβούλιο εξέδωσε, την 08.12.2016, μη επείγουσες αλλά απαραίτητες τροποποιήσεις σε 

επιμέρους πρότυπα. 

Η Εταιρεία εξετάζει την επίδραση των τροποποιήσεων στις οικονομικές της καταστάσεις. Οι 

τροποποιήσεις δεν έχουν ακόμα υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Διερμηνεία 22 «Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και προκαταβολές» (εφαρμόζεται στις ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018) 

Η Διερμηνεία πραγματεύεται τις συναλλαγές σε ξένο νόμισμα όταν μία εταιρεία αναγνωρίζει 

ένα μη νομισματικό στοιχείο του ενεργητικού ή των υποχρεώσεων που προκύπτει από την 

είσπραξη ή πληρωμή προκαταβολής πριν η εταιρεία να αναγνωρίσει το σχετικό στοιχείο του 

ενεργητικού, το έξοδο ή το έσοδο. Η Διερμηνεία διευκρίνισε πως ως ημερομηνία της 

συναλλαγής, προκειμένου να καθοριστεί η συναλλαγματική ισοτιμία που θα χρησιμοποιηθεί 

κατά την αναγνώριση του περιουσιακού στοιχείου, του εσόδου ή του εξόδου, πρέπει να 

θεωρηθεί η ημερομηνία αρχικής αναγνώρισης του μη νομισματικού στοιχείου του ενεργητικού 

ή των υποχρεώσεων (δηλαδή της προκαταβολής). Επίσης, στην περίπτωση που υφίστανται 

πολλαπλές προκαταβολές, θα πρέπει να ορίζεται διακριτή ημερομηνία συναλλαγής για κάθε 

πληρωμή ή είσπραξη. 

Η υιοθέτηση της διερμηνείας αυτής δεν αναμένεται να έχει επίπτωση στις οικονομικές 

καταστάσεις της Εταιρείας. Η διερμηνεία δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. 
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3.3.  Κρίσεις 

Κατά τη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών πολιτικών της Εταιρείας, κρίσεις, πέραν αυτών 

που περιλαμβάνουν εκτιμήσεις, διενεργούνται από τη Διοίκηση και επηρεάζουν τα ποσά που 

αναγνωρίζονται στις Οικονομικές Καταστάσεις. Οι σημαντικότερες κρίσεις σχετίζονται με:  

 

3.3.1. 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) προκειμένου να 

αποφασίσει για την ανακτησιμότητα των κονδυλίων που περιλαμβάνονται στους εισπρακτέους 

λογαριασμούς. 

 

3.4. 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. 4. «Σύνοψη 

σημαντικών λογιστικών αρχών», γίνεται αναφορά στις λογιστικές αρχές που έχουν επιλεχθεί 

από τις προτεινόμενες αποδεκτές εναλλακτικές. 

3.4.1.  Κόστος παροχών αποχώρησης 

Βλ. σημείωση: 4.13. 

3.4.2.  Φόροι εισοδήματος 

Βλ. σημείωση: 4.10. 

3.4.3.  Προβλέψεις  
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Βλ. σημείωση: 4.11. 

3.4.4.  Ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις 

Βλ. σημείωση: 4.11. 

3.4.5.  Ωφέλιμη ζωή αποσβέσιμων στοιχείων 

Βλ. σημείωση: 4.3., 4.4. 

3.4.6.  Εκτιμώμενη απομείωση άυλων περιουσιακών στοιχείων 

Βλ. σημείωση: 4.5. 

4. ΣΥΝΟΨΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ 

Οι σημαντικότερες λογιστικές αρχές οι οποίες χρησιμοποιούνται για τη σύνταξη των 

Οικονομικών Καταστάσεων συνοψίζονται κατωτέρω. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι λογιστικές 

εκτιμήσεις και παραδοχές χρησιμοποιούνται για τη σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων. 

Αν και αυτές οι εκτιμήσεις στηρίζονται στη καλύτερη δυνατή γνώση της Διοίκησης για τα 

τρέχοντα γεγονότα, τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν σε σχέση με αυτές τις 

εκτιμήσεις.  

4.1. 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. 

Μικτές εισπράξεις από παιχνίδια: Περιλαμβάνει τις εισπράξεις από τους παίκτες από τη 

διεξαγωγή των παιχνιδιών.  

Καθαρά έσοδα προ εισφοράς: Περιλαμβάνουν τις μικτές εισπράξεις από παιχνίδια μείον τα 

κέρδη των νικητών. Οι μικτές εισπράξεις από παιχνίδια αναγνωρίζονται με την απομάκρυνσή 

τους από την κεντρική αποθήκη κατόπιν αγοράς τους από τους εμπόρους χονδρικής και 

λιανικής. Οι πωλήσεις λαχείων που αναφέρονται σε μεταγενέστερες της κλειόμενης περιόδου 

κληρώσεις, αναβάλλονται και αναγνωρίζονται στις περιόδους εκείνες κατά τις οποίες θα 

πραγματοποιηθούν οι κληρώσεις. Για τα κέρδη νικητών πραγματοποιείται πρόβλεψη εξόδου 

σε μηνιαία βάση ώστε τα κέρδη νικητών να ανέλθουν στο προβλεπόμενο ποσοστό απόδοσης, 

όπως προκύπτει από τη Σύμβαση Παραχώρησης και τις τεχνικές προδιαγραφές του εκάστοτε 

παιχνιδιού. 



ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. –Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσης 2016
 
 

  39 

Έσοδο από προμήθεια: Το Ειδικό Κρατικό Λαχείο Κοινωνικής Αντίληψης ή Πρωτοχρονιάτικο, 

εκδίδεται μια φορά το χρόνο και η κλήρωση πραγματοποιείται την τελευταία ημέρα του έτους. 

Τα Καθαρά Έσοδα από αυτό το λαχείο αποδίδονται στο Ελληνικό Δημόσιο. Το λαχείο αυτό 

παράγεται, λειτουργεί, προβάλλεται, κυκλοφορεί και η εν γένει διαχείρισή του 

πραγματοποιείται από την Ελληνικά Λαχεία έναντι διαχειριστικής αμοιβής ίσης προς 17% των 

χρημάτων που έχουν εισπραχθεί από τους παίκτες. Η προαναφερθείσα διαχειριστική αμοιβή 

περιλαμβάνει όλα τα έξοδα της Εταιρείας τα οποία σχετίζονται με τη λειτουργία του 

Πρωτοχρονιάτικου Λαχείου, συμπεριλαμβανομένων και των προμηθειών του δικτύου 

πωλητών. Η αναγνώριση του εσόδου αυτού γίνεται μία φορά το χρόνο, κατά το μήνα 

Δεκέμβριο. 

Έσοδα από τόκους: Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και με την 

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 προεξοφλουμένων με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο. Στην 

συνέχεια λογίζονται τόκοι με το ίδιο επιτόκιο επί της απομειωμένης (νέας λογιστικής) αξίας. 

Έξοδα: Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα σε δεδουλευμένη βάση.  

Έξοδα από τόκους: Τα έξοδα από τόκους αναγνωρίζονται σε δεδουλευμένη βάση.  

 

4.2. Λειτουργικοί τομείς 

Η πληροφόρηση κατά λειτουργικό τομέα προσδιορίζεται βάσει των εσωτερικών αναφορών και 

της πληροφόρησης που παρέχεται στους επικεφαλής λήψης των επιχειρηματικών αποφάσεων, 

όπως ορίζεται και από το ΔΠΧΑ 8. Κάθε λειτουργικός τομέας αντιπροσωπεύει ξεχωριστή 

κατηγορία προσφερόμενων παιχνιδιών. Δραστηριότητες που δεν αποτελούν διακριτούς τομείς 

συγκεντρώνονται και απεικονίζονται σε μία κατηγορία με τίτλο «Λοιπά». 

 

4.3. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 

Τα πάγια στοιχεία του ενεργητικού (έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός) απεικονίζονται στις 

Οικονομικές Καταστάσεις στις αξίες κτήσεως τους, 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 μόνον κατά την έκταση που οι δαπάνες αυτές αυξάνουν τα 

μελλοντικά οικονομικά οφέλη που αναμένεται να εισρεύσουν από την χρήση του παγίου 
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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 αποσβέσεις των στοιχείων των ενσώματων παγίων (πλην οικοπέδων τα οποία δεν 

αποσβένονται) υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο μέσα στην ωφέλιμη ζωή τους που έχει 

ως εξής: 

 

 

Εγκαταστάσεις και μηχανήματα 5-9 έτη 

Οχήματα και εξοπλισμός 3-5 έτη 

 
 
Αγορές ενσώματων ακινητοποιήσεων ύψους έως € 1,5 αποσβένονται άμεσα κατά τη χρήση 

κτήσεως τους. 

Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσώματων παγίων υπόκεινται σε 

επανεξέταση σε κάθε ημερομηνία της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης. Όταν οι 

λογιστικές αξίες των ενσώματων ακινητοποιήσεων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, η 

διαφορά (απομείωση) καταχωρείται άμεσα ως έξοδο στα αποτελέσματα. 

 

4.4. 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 την σταθερή μέθοδο κατά την 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 λειτουργίας με κάθε πρόσφορο μέσο που παρέχεται από 

την τρέχουσα τεχνολογία, των κρατικών λαχείων που παραχωρήθηκε στην Εταιρεία από το 

Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου για δώδεκα (12) έτη δηλώνεται στο 

κόστος και αποσβένεται εντός περιόδου δώδεκα (12) ετών.  

 

4.5. Απομείωση μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 

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 
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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 την διάθεση 

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, 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. Όλα τα στοιχεία ενεργητικού εξετάζονται 

σε επόμενες περιόδους καθώς ενδείξεις που οδήγησαν σε αναγνώριση ζημίας απομείωσης στο 

παρελθόν μπορεί να μην υφίστανται πλέον. 

 

4.6. Η Εταιρεία 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 ανεξάρτητα 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 μείωσή της, με βάση τις 
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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. 

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. 

 

4.7. 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 την λήξη. Τα χρηματοοικονομικά μέσα 

ταξινομούνται στις ανωτέρω κατηγορίες από τη Διοίκηση της Εταιρείας κατά την αρχική 

αναγνώριση, ανάλογα με το σκοπό για τον οποία 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 τα κόστη 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 δεν 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.  
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Η Εταιρεία εξετάζει σε κάθε ημερομηνία δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων αν ένα 

χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού ή ομάδα χρηματοοικονομικών στοιχείων έχει 

υποστεί απομείωση. 

4.7.1. 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 ζημίες απομείωσης. Κάθε μεταβολή στην αξία 

όταν διακόπτεται η αναγνώριση, ή απομειώνεται ή κατά τη διαδικασία απόσβεσής, 

αναγνωρίζεται απευθείας στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος. 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 

δεν 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 

καταγεγραμμένης 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 12 μηνών από την ημερομηνία της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής 

Θέσης. Τα τελευταία συμπεριλαμβάνονται στα μη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού. 

4.7.2. Εύλογες αξίες  

Οι εύλογες αξίες των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού που είναι διαπραγματεύσιμα 

σε ενεργείς αγορές προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιμές ζήτησης. Για τα μη 

διαπραγματεύσιμα στοιχεία οι εύλογες αξίες προσδιορίζονται με την 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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4.8. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά σε τραπεζικούς 

λογαριασμούς 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.  

 

4.9.  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. 

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 Συνολικού Εισοδήματος από την αγορά, πώληση, έκδοση ή 

διαγραφή ιδίων μετοχών.  

 

4.10. Φορολογία εισοδήματος και 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 στον 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, βασιζόμενα 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 Συνολικού 

Εισοδήματος. 
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Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με την 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 όπου είναι πιθανό ότι θα τακτοποιηθεί με μελλοντικό 

φορολογητέο εισόδημα. Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση αναγνωρίζεται για όλες τις 

φορολογητέες προσωρινές διαφορές. 

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 της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης. 

Οι περισσότερες αλλαγές στις  αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις 

αναγνωρίζονται σαν ένα κομμάτι των φορολογικών εξόδων στην Κατάσταση Συνολικού 

Εισοδήματος. 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 της Κατάστασης 

Χρηματοοικονομικής Θέσης και μειώνονται στην έκταση όπου 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. 

Η Εταιρεία αναγνωρίζει προηγούμενη μη αναγνωρισθείσα αναβαλλόμενη φορολογική 

απαίτηση κατά την ημερομηνία της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης στο βαθμό που 

γίνεται πιθανό ότι μελλοντικά φορολογητέα κέρδη θα επιτρέψουν την ανάκτηση 

αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων. 

 

4.11. 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. Δεν 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 
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παρουσιάζεται στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος, 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 αναμένεται να απαιτηθούν για το διακανονισμό της 

υποχρέωσης. Ο συντελεστής προεξόφλησης αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες συνθήκες της 

αγοράς αναφορικά με την 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 Συνολικού Εισοδήματος. 

Οι προβλέψεις επισκοπούνται κατά την ημερομηνία σύνταξης κάθε Κατάστασης 

Χρηματοοικονομικής Θέσης 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. Πιθανές χρηματικές ροές οικονομικών οφελών 

προς την Εταιρεία 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. 

 

4.12. Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 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», «Εμπορικές υποχρεώσεις» και «Λοιπές 

υποχρεώσεις».  

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία 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 Συνολικού Εισοδήματος.  

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. 



ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. –Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσης 2016
 
 

  47 

Κέρδη και ζημίες από την διακοπή αναγνώρισης καθώς και από τη διαδικασία απόσβεσης, 

καταχωρούνται στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος. 

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 Συνολικού 

Εισοδήματος. 

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. 

 

4.13. Κόστος παροχών αποχώρησης 

Η Εταιρεία καταβάλει εισφορές σε προγράμματα παροχών σε εργαζόμενους μετά την έξοδο 

από την υπηρεσία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

 

4.13.1. 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, καθώς και 

του κόστους παρελθόντων υπηρεσιών. 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 
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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 καθορισμένων 

παροχών, όπως εκτιμώνται, αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος και 

περιλαμβάνονται στις δαπάνες προσωπικού. Επιπροσθέτως, βάσει των επιταγών του ΔΛΠ 19 

(Τροποποίηση) τα αναλογιστικά κέρδη/(ζημίες) αναγνωρίζονται πλέον στην Κατάσταση 

Συνολικού Εισοδήματος.   

 

4.13.2. Προγράμματα καθορισμένων εισφορών 

Ως πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών ορίζεται αυτό στο οποίο η Εταιρεία καταβάλλει 

καθορισμένες εισφορές σε μία ξεχωριστή οντότητα και δεν έχει νομική ή τεκμαιρόμενη 

υποχρέωση για να πληρώσει επιπλέον εισφορές εάν δεν διαθέτει επαρκή περιουσιακά στοιχεία 

για να πληρώσει σε όλους τους υπαλλήλους τις παροχές που αναλογούν στις υπηρεσίες τους 

κατά την τρέχουσα ή προηγούμενες χρήσεις. Οι εισφορές αναγνωρίζονται ως έξοδο 

προσωπικού σε δεδουλευμένη βάση. Προπληρωμένες εισφορές αναγνωρίζονται ως στοιχείο 

ενεργητικού στο βαθμό που η επιστροφή ταμειακών διαθεσίμων ή η μείωση στις μελλοντικές 

πληρωμές είναι διαθέσιμη. 

 

5. ΔΙΑΝΟΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ  

Η διανομή μερισμάτων στους μετόχους της Εταιρείας αναγνωρίζεται ως υποχρέωση υπό τον 

τίτλο «Λοιπές υποχρεώσεις» την ημερομηνία κατά την οποία η διανομή εγκρίνεται από την 

Γενική Συνέλευση των μετόχων. 
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6. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ 

Για λόγους διοικητικής πληροφόρησης και λήψης αποφάσεων, η Εταιρεία είναι οργανωμένη 

στους εξής λειτουργικούς τομείς:  

 

01.01.2016-31.12.2016 
ΣΚΡΑΤΣ ΛΑΧΕΙΑ 

ΜΗ 
ΚΑΤΑΝΕΜΗΘΕΝΤΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΣΥΝΟΛΑ 

Καθαρά έσοδα  98.561 60.493 0 159.054 

Εισφορά επί των καθαρών 
εσόδων 

(29.568) (18.215) 0 (47.783) 

Προμήθεια πρακτόρων (23.154) (18.178) (1.401) (42.734) 

Καθαρά έσοδα από 
παιχνίδια 

45.839 24.099 (1.401) 68.537 

Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης 31 19 2.220 2.270 

Λειτουργικά έξοδα (25.149) (15.436) (96) (40.681) 

Αποσβέσεις (9.812) (6.022) 0 (15.833) 

Λειτουργικό αποτέλεσμα 10.909 2.661 722 14.292 

 

01.01.2015-31.12.2015 ΣΚΡΑΤΣ ΛΑΧΕΙΑ 
ΜΗ 

ΚΑΤΑΝΕΜΗΘΕΝΤΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΣΥΝΟΛΑ 

Καθαρά έσοδα  99.394 58.496 0 157.890 

Εισφορά επί των καθαρών 
εσόδων 

(30.034) (17.676) 0 (47.709) 

Προμήθεια πρακτόρων (23.164) (17.539) (1.390) (42.093) 

Καθαρά έσοδα από 
παιχνίδια 

46.196 23.281 (1.390) 68.087 

Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης 0 0 2.399 2.399 

Λειτουργικά έξοδα (26.211) (15.426) (94) (41.731) 

Αποσβέσεις (19.619) (11.547) 0 (31.166) 

Λειτουργικό αποτέλεσμα 365 (3.691) 915 (2.410) 
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Ε. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

1. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

Οι ασώματες ακινητοποιήσεις αφορούν λογισμικό και δικαιώματα. Η μεταβολή τους αναλύεται 

ως εξής: 

 

  
Λογισμικό 

Δικαιώματα 
Παιχνιδιών 

Σύνολο 

Για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2015 

Καθαρό λογιστικό υπόλοιπο έναρξης χρήσης  
(1 Ιανουαρίου 2015) 

159   179.444   179.603   

Προσθήκες  615   0   615   

Μειώσεις παγίων (33)   0   (33)   

Απομείωση αξίας παγίων 0   (15.021)   (15.021)   

Επιβάρυνση αποσβέσεων (75)   (15.833)   (15.909)   

Καθαρό λογιστικό υπόλοιπο  
(31 Δεκεμβρίου 2015) 

665   148.590   149.255   

Για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2016 

Καθαρό λογιστικό υπόλοιπο έναρξης χρήσης  
(1 Ιανουαρίου 2016) 

665   148.590   149.255   

Προσθήκες  82   0   82   

Επιβάρυνση αποσβέσεων (238)   (14.380)   (14.618)   

Καθαρό λογιστικό υπόλοιπο  
(31 Δεκεμβρίου 2016) 

509   134.210   134.720   

 

Στις ασώματες ακινητοποιήσεις περιέχεται κυρίως η δωδεκαετής παραχώρηση διαχείρισης και 

λειτουργίας των Κρατικών Λαχείων  προς € 190.000  η οποία στην χρήση 2015 απομειώθηκε 

κατά € 15.021. Στην τρέχουσα χρήση δεν συντρέχουν λόγοι περαιτέρω απομείωσης. 
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2. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ  

 

  Εγκατ/σεις & 
μηχανήματα 

Λοιπός 
εξοπλισμός 

Σύνολο 

Για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2015 

Καθαρό λογιστικό υπόλοιπο έναρξης χρήσης 
(1 Ιανουαρίου 2015) 

50   214   264   

Προσθήκες  0   4.479   4.479   

Επιβάρυνση αποσβέσεων (8)   (227)   (235)   

Καθαρό λογιστικό υπόλοιπο  
(31 Δεκεμβρίου 2015) 

42   4.466   4.507   

Για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2016 

Καθαρό λογιστικό υπόλοιπο έναρξης χρήσης 
(1 Ιανουαρίου 2016) 

42   4.466   4.507   

Προσθήκες  0   9   9   

Επιβάρυνση αποσβέσεων (8)   (1.208)   (1.216)   

Καθαρό λογιστικό υπόλοιπο  
(31 Δεκεμβρίου 2016) 

34   3.267   3.301   

 

Η Εταιρεία απέκτησε στα τέλη του προηγούμενου έτους  πληροφοριακό σύστημα αξίας € 4.885,  

εκ των οποίων τα €4.281 αφορούν  μηχανολογικό εξοπλισμό. Στην τρέχουσα χρήση δεν 

σημειώθηκαν σημαντικές προσθήκες. 

Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των ενσώματων ακινητοποιήσεων  της Εταιρείας. 

 

3. ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

Η κίνηση της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης έχει ως εξής:  

  
31.12.2016 31.12.2015 

Υπόλοιπο έναρξης, καθαρή αναβαλλόμενη απαίτηση 9.072   2.334   

Χρέωση στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων  1.436   6.739   

Φόρος που λογίζεται στην καθαρή θέση μέσω της 
κατάστασης συνολικών εισοδημάτων  

(0)   (2)   

Υπόλοιπο λήξης, καθαρή αναβαλλόμενη απαίτηση 10.508   9.072   
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Τα ανωτέρω ποσά αναλύονται σε: 

 

  

Υπόλοιπο 
έναρξης  

(1 
Ιανουαρίου 

2016) 

(Χρέωση)/
Πίστωση 

στα 
αποτελέ-

σματα 

(Χρέωση)
/Πίστωση 
στα λοιπά 
συνολικά 

έσοδα 

Υπόλοιπο 
31 

Δεκεμβρίου 
2016 

Αναπροσαρμογή αξίας παγίων 
στοιχείων 

32   121   0   153   

Αναγνώριση άυλων περιουσιακών 
στοιχείων 

4.693   (437)   0   4.256   

Έξοδα επομένων χρήσεων (1.851)   (793)   0   (2.645)   

Αποζημιώσεις προσωπικού 12   (0)   (0)   11   

Δεδουλευμένες υποχρεώσεις 6.187   2.546   0   8.732   

Αναβαλλόμενη φορολογική 
απαίτηση/ (υποχρέωση) 

9.072   1.436   (0)   10.508   

 

 

 

  

Υπόλοιπο 
έναρξης  

(1 
Ιανουαρίου 

2015) 

(Χρέωση)/
Πίστωση 

στα 
αποτελέ-

σματα 

(Χρέωση)
/Πίστωση 
στα λοιπά 
συνολικά 

έσοδα  

Υπόλοιπο 
31 

Δεκεμβρίου 
2015 

Αναπροσαρμογή αξίας παγίων 
στοιχείων 

5   26   0   32   

Αναγνώριση άυλων περιουσιακών 
στοιχείων 

330   4.363   0   4.693   

Έξοδα επομένων χρήσεων (940)   (911)   0   (1.851)   

Αποζημιώσεις προσωπικού 6   7   (2)   12   

Δεδουλευμένες υποχρεώσεις 2.933   3.254   0   6.187   

Αναβαλλόμενη φορολογική 
απαίτηση/ (υποχρέωση) 

2.334   6.739   (2)   9.072   

 

 

Τα έξοδα επόμενων χρήσεων αφορούν αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις που 

προκύπτουν από την εισφορά 30% επί του GGR επόμενης περιόδου. 

Οι δεδουλευμένες υποχρεώσεις αφορούν κυρίως την ομαλή χρονική κατανομή του ελάχιστου 

προσδιορισμένου κέρδους νικητών. 

Ο συμψηφισμός των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων λαμβάνει 

χώρα όταν υπάρχει από πλευράς Εταιρείας εφαρμόσιμο νομικό δικαίωμα για κάτι τέτοιο και 

όταν οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή.  
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Ο συντελεστής φόρου εισοδήματος στον οποίο υπόκειται η Εταιρεία για το 2016 είναι ίσος με 

29%.  

 

4. ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αναλύονται ως εξής:  

 

  
31.12.2016 31.12.2015 

Ταμείο 1.570 819 

Βραχυπρόθεσμες καταθέσεις 39.520 19.568 

  41.091 20.386 

 

Οι βραχυπρόθεσμες καταθέσεις αποτελούνται από καταθέσεις όψεως και προθεσμίας. Τα 

πραγματικά επιτόκια καθορίζονται σύμφωνα με τα κυμαινόμενα επιτόκια και 

διαπραγματεύονται κατά περίπτωση. 

Οι τραπεζικές καταθέσεις υπόκεινται στους περιορισμούς ανάληψης μετρητών και μεταφοράς 

κεφαλαίων κίνησης όπως αυτοί θεσπίστηκαν με την ΠΝΠ 65/28.06.2015 και εφαρμόζονται 

βάσει των υπουργικών αποφάσεων. 

 

5. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Οι απαιτήσεις αναλύονται ως εξής: 

 

  
31.12.2016 31.12.2015 

 Απαιτήσεις από το δίκτυο πωλήσεων  50.876 35.222 

 Επισφαλείς απαιτήσεις  340 214 

 Λοιπές απαιτήσεις  7 0 

Μερικό σύνολο βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων  51.224 35.436 

 Μείον προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις-ρυθμίσεις (484) (471) 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων  50.739 34.965 

 

Η Εταιρεία υιοθέτησε ένα νέο μοντέλο πιστωτικής πολιτικής κατά τη διάρκεια της χρήσης όσον 

αφορά τις απαιτήσεις από πωλήσεις σκρατς, το οποίο βασίζεται στην εξαργύρωση των λαχνών 

του πωληθέντος πακέτου και όχι στην ενεργοποίησή του όπως ίσχυε στην περασμένη χρήση. 

Το νέο μοντέλο αφορά τα κανάλια πώλησης με το μεγαλύτερο όγκο πωλήσεων.  
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Λόγω της προαναφερθείσας αλλαγής αλλά και λόγω της σημαντικής αύξησης των εγγυήσεων 

που έχουν χορηγηθεί από τους χονδρεμπόρους, τα πιστωτικά όρια έχουν αναλογικά αυξηθεί. 

Το αντίστοιχο διάστημα το 2015 κυμαινόταν από είκοσι (20) έως σαράντα πέντε (45) ημέρες το 

αργότερο, ανάλογα με την πολιτική είσπραξης, όπως είχε διαμορφωθεί για κάθε κανάλι 

διανομής (πωλητές χονδρικής, δίκτυο ΟΠΑΠ, μίνι μάρκετ κλπ.).  

Οι  ανείσπρακτες οφειλές στις 31.12.2016 ταξινομήθηκαν με βάση την ωρίμανσή τους. Το ποσό 

που κρίνεται ως επισφαλές και για το οποίο κατά τη διάρκεια της χρήσης διενεργήθηκε 

επιπλέον πρόβλεψη ύψους €13, ανέρχεται σε € 484. 

Η αναμενόμενη είσπραξη και ενηλικίωση του συνόλου των απαιτήσεων  δεν ξεπερνά τους τρεις 

(3) μήνες. 

 

6.  ΛΟΙΠΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Η ανάλυση των λοιπών στοιχείων έχει ως εξής:  

  
31.12.2016 31.12.2015 

Λοιπές απαιτήσεις - έσοδα εισπρακτέα 12 15 

Προπληρωθέντα έξοδα 1.075 924 

Απαιτήσεις από φόρους 9.120 6.384 

Σύνολo 10.207 7.324 

 

Τα προπληρωθέντα έξοδα περιέχουν κυρίως τις προμήθειες των μεταχρονολογημένων 

πωλήσεων και έξοδα χορηγιών.  

Οι απαιτήσεις από φόρους έχουν προκύψει από έξοδο εισφοράς 30% πάνω στο GGR που  έχει 

πληρωθεί  μεν μέσα στη χρήση, αντιστοιχεί όμως σε επόμενες περιόδους. 

 

 

7. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

7.1 Μετοχικό κεφάλαιο 

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε € 31.000 και διαιρείται σε 3.100.000 κοινές 

μετοχές ονομαστικής αξίας € 10,00 η καθεμία. Στη μετοχική της σύνθεση συμμετέχουν η ΟΠΑΠ 

INVESTMENT LIMITED με 67%, η  INTRALOT LOTTERIES LIMITED με 16,50% και Scientific Games 

Global Gaming S.á.r.l. με 16,50%. Όλες οι μετοχές είναι ισότιμες για τη λήψη μερίσματος και 
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επιστροφή κεφαλαίου και αντιπροσωπεύουν μία ψήφο στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 

Ελληνικά Λαχεία Α.Ε..  

Κατά την ίδρυση της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο είχε οριστεί στα €20.000. Με την από 

26.08.2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, με την οποία αποφασίστηκε αύξηση 

του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό € 1.000, προέκυψε διαφορά από την έκδοση 

μετοχών υπέρ το άρτιο ποσού € 19.000 και με την από 17.10.2013 απόφαση της Έκτακτης 

Γενικής Συνέλευσης, αποφασίστηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό 

€ 10.000 και προέκυψε διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ποσού € 142.000. Με 

την από 14.04.2015 απόφαση της ‘Εκτακτης  Γενικής  Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο πρώτον 

αυξήθηκε  κατά  €65.007 με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού «διαφορά από την 

έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» χωρίς την έκδοση νέων μετοχών και με αύξηση της 

ονομαστικής αξίας των μετοχών και δεύτερον μειώθηκε ισόποσα με μείωση της ονομαστικής 

αξίας των μετοχών και επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους. Ομοίως, με την από 15.06.2016 

απόφαση της ‘Εκτακτης  Γενικής  Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο πρώτον αυξήθηκε  κατά  

€19.995 με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού «διαφορά από την έκδοση μετοχών 

υπέρ το άρτιο» χωρίς την έκδοση νέων μετοχών και με αύξηση της ονομαστικής αξίας των 

μετοχών και δεύτερον μειώθηκε ισόποσα με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών και 

επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους. 

 

7.2 Αποθεματικά 

Τα αποθεματικά της Εταιρείας αφορούν την υποχρεωτική σωρευτική κράτηση επί των κερδών 

της κάθε χρήσης για σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού.  

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 αποθεματικό αυτό κεφάλαιο 

χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξίσωση, πριν από κάθε διανομή μερίσματος, του τυχόν 

χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών. 

Το τακτικό αποθεματικό της Εταιρείας ανέρχεται σε € 772  καθώς σχηματίστηκε στις 31.12.2016 

επιπλέον αποθεματικό ύψους € 325. Το αντίστοιχο ποσό στις 31.12.2015 ισούται με € 447. 

 

7.3 Μερίσματα 

Η πρώτη (1η) Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. που έλαβε χώρα 

στις 22.04.2015 στα γραφεία και έδρα της Εταιρείας, ομόφωνα αποφάσισε και ενέκρινε την 

καταβολή στους μετόχους της Εταιρείας μερίσματος ποσού €3,48 ανά μετοχή, προ 

παρακράτησης του αναλογούντος φόρου, ήτοι, συνολικού μικτού ποσού € 10.788. 
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8. ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 

  
31.12.2016 31.12.2015 

Ομολογιακά δάνεια πληρωτέα την επόμενη χρήση 0 30.000 

Βραχυπρόθεσμο Μέρος Ομολογιακών Δανείων 0   30.000   

Μακροπρόθεσμα Ομολογιακά Δάνεια  50.000 0 

Μακροπρόθεσμο Μέρος Ομολογιακών Δανείων 50.000   0   

Σύνολο Ομολογιακού Δανείου 50.000 30.000 

Ομολογιακά Δάνεια 50.000 30.000 

 

Στις 05.02.2016, η Εταιρεία ήρθε σε συμφωνία με την ΑLPHA BANK για την ανανέωση του 

Ανακυκλούμενου Ομολογιακού Δανείου για ποσό έως € 50.000 και για περίοδο τριών ετών 

(λήξη Φεβρουάριος 2019). Την 01.03.2016, προέβη σε εξόφληση του υπολοίπου του 

δανείου που υπήρχε την 31.12.2015, ποσού € 30.000, ενώ στις 01.03.2016 και 29.06.2016 

εκταμιεύτηκε συνολικά ποσό ύψους € 50.000. 

 

9. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Η εμφάνιση του προγράμματος στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος στις 31.12.2016 

αναλύεται ως εξής:  

  
31.12.2016 31.12.2015 

Υπόλοιπο έναρξης χρήσεως 41   24   

Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας 8   22   

Κόστος τόκου 1   1   

Κόστος (αποτέλεσμα) διακανονισμών 215   0   

Ζηµία που καταχωρήθηκε στα αποτελέσµατα χρήσεως 224   22   

Αναλογιστικές ζημίες / (κέρδη) χρήσεως λόγω  
χρηματοοικονομικών παραδοχών 

3   (1)   

Αναλογιστικά κέρδη χρήσεως λόγω εμπειρίας (3)   (4)   

Κέρδος που καταχωρήθηκε στην καθαρή θέση (1)   (5)   

Καταβληθείσες αποζηµιώσεις (225)   0   

Υπόλοιπο τέλους χρήσεως 39   41   
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Οι βασικές αναλογιστικές παραδοχές για το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα είναι οι παρακάτω:  

 

  
2016 2015 

Επιτόκιο προεξόφλησης 1,35% 1,68% 

Αναμενόμενο ποσοστό αυξήσεων στους μισθούς 2,00% 2,00% 

Μέσος χρόνος παραμονής στην υπηρεσία  28,73 27,74 

Πληθωρισμός 2,00% 2,00% 

 

 

Ανάλυση Ευαισθησίας Αποτελεσμάτων Αναλογιστική 
υποχρέωση 

Ποσοστιαία 
Μεταβολή 

Αύξηση επιτοκίου προεξόφλησης κατά 0,5% 35 -10% 

Μείωση επιτοκίου προεξόφλησης κατά 0,5% 44 12% 

Αύξηση αναμενόμενης αύξησης μισθών κατά 0,5% 44 11% 

Μείωση αναμενόμενης αύξησης μισθών κατά 0,5% 35 -10% 

 

 

10. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Η ανάλυση των υπολοίπων των προμηθευτών και των λοιπών συναφών υποχρεώσεων έχει ως 

εξής: 

  31.12.2016 31.12.2015 

Προμηθευτές (υπηρεσιών, αγαθών & παγίων) 9.698 8.742 

Κέρδη σε νικητές & αδιάθετα κέρδη 53.241 40.576 

Άλλες υποχρεώσεις (αμοιβές – αποδόσεις) 6.425 5.243 

Σύνολο 69.364 54.560 

 

Η διακύμανση που παρατηρείται στο κονδύλι «Κέρδη σε νικητές και αδιάθετα κέρδη» 

οφείλεται κυρίως στην αύξηση της υποχρέωσης προς τους νικητές κατά € 3.617  καθώς και στην 

αύξηση της πρόβλεψης κερδών νικητών κατά € 8.814. 
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11. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ 

Οι υποχρεώσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

  31.12.2016 31.12.2015 

Υποχρεώσεις φόρου εισοδήματος 2.177 5.563 

Φόρος επί των καθαρών εσόδων 5.450 5.498 

Λοιποί φόροι (παρακρατούμενοι, ΦΠΑ) 1.340 678 

Σύνολο 8.968 11.740 

 

 

Οι υποχρεώσεις φόρου εισοδήματος της Εταιρείας περιλαμβάνουν την εκτίμηση φόρου 

εισοδήματος περιόδου 01.01-31.12.2016 καθώς και την προκαταβολή φόρου εισοδήματος 

χρήσης 2016 που πραγματοποιήθηκε με την υποβολή της δήλωσης φόρου εισοδήματος 2015. 

Σύμφωνα με το Νόμο 4093/2012, επιβάλλεται από 01.01.2013 εισφορά με συντελεστή 30% επί 

των καθαρών εσόδων της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. (έσοδα από παίγνια μείον κέρδη νικητών 

παικτών, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα). Το συνολικό έξοδο 

της εισφοράς επί των καθαρών εσόδων που επιβαρύνει τη  χρήση 2016 ανήλθε στα €47.783  

και το ποσό της υποχρέωσης την 31.12.2016 στα €5.450. Το αντίστοιχο έξοδο της 

προηγούμενης χρήσης  ανήλθε στα €47.709, ενώ το οφειλόμενο ποσό  κατά την  31.12.2015 

ήταν € 5.498.  

Οι λοιποί φόροι, περιλαμβάνουν κυρίως τη διαφορά απόδοσης payout του Λαϊκού Λαχείου στο 

Ελληνικό Δημόσιο. Σύμφωνα με τη Σύμβαση Παραχώρησης, οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ του 

σχετικού ελάχιστου ποσοστού διανεμόμενων κερδών (60%) και του πραγματικού ποσοστού 

διανεμόμενων κερδών που επιτεύχθηκε κατά τη διάρκεια ενός οικονομικού έτους θα 

προστίθεται στο ποσό που καταβάλλεται στο Ελληνικό Δημόσιο για το συγκεκριμένο 

οικονομικό έτος. 
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12. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Οι λοιπές υποχρεώσεις της Εταιρείας παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:  

 

  
31.12.2016 31.12.2015 

Προβλέψεις χορηγιών 50 217 

Αποδοχές προσωπικού 277 315 

Ασφαλιστικές εισφορές πληρωτέες 73 66 

Υποχρέωση προς το Ελληνικό Δημόσιο από τη διαχείριση 
του Πρωτοχρονιάτικου Λαχείου 

3.682 3.537 

Λοιπές υποχρεώσεις 5.840 761 

Σύνολο 9.922 4.897 

 

Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία οφείλει σε έναν από τους μετόχους της €3.299. 

Η οφειλή προκύπτει από την τελευταία μείωση μετοχικού κεφαλαίου. Επιπλέον, η Εταιρεία 

σχημάτισε για πρώτη φορά πρόβλεψη ύψους € 357 που αφορά τις ασφαλιστικές εισφορές 

των πωλητών Λαϊκού Λαχείου χρήσεων 2014 έως 2016, όπως ορίζει η σχετική υπουργική 

απόφαση.  

13. ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

Σύμφωνα με το Νόμο 4093/2012, επιβάλλεται από 01.01.2013 εισφορά με συντελεστή 30% επί 

των καθαρών εσόδων της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. (έσοδα από παίγνια μείον κέρδη νικητών 

παικτών, όπως αυτά υπολογίζονται σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα). 

Για τον υπολογισμό της εισφοράς δε λαμβάνεται υπόψη το έσοδο από το Πρωτοχρονιάτικο 

Λαχείο. 

Βλέπε σημείωση 11. 

 

14. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ 

Οι προμήθειες του δικτύου πωλητών είναι προμήθειες επί των πωλήσεων, ανάλογα με τον τύπο 

του λαχείου και έχουν ένα εύρος από 7% έως 12% ανάλογα με το κανάλι διάθεσης (πωλητές 

χονδρικής, mini market, υφιστάμενο δίκτυο ΟΠΑΠ κλπ.). 
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15. ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 

 

Από το σύνολο των άλλων εσόδων εκμετάλλευσης, τα €2.219 αφορούν αμοιβή για τη 

διαχείριση του Πρωτοχρονιάτικου Λαχείου (€2.216 για την συγκρίσιμη περίοδο). Το Ειδικό 

Κρατικό Λαχείο Κοινωνικής Αντίληψης ή Πρωτοχρονιάτικο, εκδίδεται μια φορά το χρόνο και η 

κλήρωση πραγματοποιείται την τελευταία ημέρα του έτους. Τα καθαρά έσοδα από αυτό το 

λαχείο αποδίδονται στο Ελληνικό Δημόσιο. Το λαχείο αυτό παράγεται, λειτουργεί, 

προβάλλεται, κυκλοφορεί και η εν γένει διαχείρισή του πραγματοποιείται από την Ελληνικά 

Λαχεία έναντι διαχειριστικής αμοιβής ίσης προς 17% των χρημάτων που έχουν εισπραχθεί από 

τους παίκτες. Η προαναφερθείσα διαχειριστική αμοιβή περιλαμβάνει όλα τα έξοδα της 

Εταιρείας, τα οποία σχετίζονται με τη λειτουργία του Πρωτοχρονιάτικου Λαχείου, 

συμπεριλαμβανομένων και των προμηθειών του δικτύου πωλητών. Η αναγνώριση του εσόδου 

αυτού γίνεται μία φορά το χρόνο, κατά το μήνα Δεκέμβριο 

 

16. ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 

Το κόστος μισθοδοσίας αναλύεται ως εξής: 

 

  
2016 2015 

Μισθοί και ημερομίσθια 1.526   1.561   

Ασφαλιστικές εισφορές 294   270   

Λοιπά έξοδα προσωπικού 20   18   

Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης 8   22   

Κόστος αποζημιώσεων λόγω αποχώρησης 215   0   

ΣΥΝΟΛΟ 2.064   1.870   

 

Στις 31.12.2016 η Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. απασχολούσε 27 άτομα πλήρους απασχόλησης, έναντι 

23 ατόμων κατά την 31.12.2015. Επιπλέον, σημειώνεται ότι η ΟΠΑΠ Α.Ε. παρείχε 

υποστηρικτικές υπηρεσίες στην Εταιρεία βάσει σύμβασης. 
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17. ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ, ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 

Τα έξοδα προβολής, προώθησης και διαφήμισης αναλύονται ως εξής: 

  2016 2015 

Χορηγίες 3.284   4.589   

Έξοδα διαφήμισης 9.546   9.827   

ΣΥΝΟΛΟ 12.831   14.416   

 

Η Εταιρεία έχει προβεί σε έξοδα χορηγιών που σχετίζονται με την καλαθοσφαίριση. Κατά τη 

διάρκεια της χρήσης, έληξαν δυο σχετικές συμβάσεις ενώ υπογράφηκε μια νέα. 

 

18. ΑΛΛΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 

Τα άλλα λειτουργικά έξοδα  αναλύονται ως εξής:  

  
2016 2015 

Έξοδα πληροφορικής 5.969   5.867   

Τηλεπικοινωνίες 423   487   

Ενοίκια 99   104   

Έξοδα δικτύου πωλήσεων 6.063   6.125   

Εκτύπωση και σχεδιασμός λαχείων κλήρωσης 7.703   7.957   

Λοιπά 5.529   4.905   

ΣΥΝΟΛΟ 25.787   25.445   

 

Το μεγαλύτερο μέρος των λοιπών εξόδων απαρτίζεται από διάφορες αμοιβές τρίτων όπως 

υποστηρικτικές, συμβουλευτικές και μεταφορικές υπηρεσίες. 

 

19. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟΔΑ /( ΕΞΟΔΑ) 

Τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα αναλύονται ως εξής: 

 

  
2016 2015 

Τόκοι και έξοδα ομολογιακού δανείου (2.606) (1.123) 

Άλλα χρηματοοικονομικά έξοδα (606) (717) 

Κόστος κεφαλαίου συνταξιοδοτικών προγραμμάτων (1) (1) 

Σύνολο εξόδων  (3.212) (1.841) 

Εισόδημα από τόκους   

Τόκοι καταθέσεων 163 238 

Σύνολο εσόδων 163 238 
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Στα άλλα χρηματοοικονομικά έξοδα της Εταιρείας περιλαμβάνονται προμήθειες εγγυητικών 

επιστολών καθώς και λοιπές προμήθειες και έξοδα τραπεζών. 

 

20. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ / ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΟΣ 

Η ανάλυση του φόρου στην Κατάσταση Συνολικού και Λοιπού Εισοδήματος έχει ως εξής: 

Συνολικό Εισόδημα:  

Για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 
2016 2015 

Τρέχων φόρος εισοδήματος (4.741)   (5.207)   

Αναβαλλόμενος φόρος 1.436   6.739   

Σύνολο φόρου εισοδήματος (3.304)   1.532   

Πραγματικός φορολογικός συντελεστής 29,4% 38,2% 

 

Η διακύμανση στον πραγματικό φορολογικό συντελεστή οφείλεται στην μη αναγνώριση 

αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης για την ζημία που πραγματοποιήθηκε στην 

προηγούμενη χρήση. 

Λοιπό Συνολικό Εισόδημα: 

Για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2016 2015 

Αναλογιστικά κέρδη (0)   (2)   

Σύνολο (0)   (2)   

 

Για τον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος χρήσης 2016 και του αναβαλλόμενου φόρου 

χρησιμοποιήθηκε συντελεστής 29%. 
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Η συμφωνία του φόρου εισοδήματος και του αναβαλλόμενου φόρου είναι η εξής:  

  
2016 2015 

Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων 11.055 (4.013) 

Φόρος σύμφωνα με τον εγχώριο φορολογικό συντελεστή 
29% 

(3.261) 1.164 

Διαφορές από αλλαγή φορολογικού συντελεστή 0 488 

Επίδραση φόρου από έσοδα/έξοδα που δεν εκπίπτουν 
φορολογικά 

(116) (73) 

Διαφορές από φορολογικές δηλώσεις 13 0 

Μόνιμες και λοιπές διαφορές 60 (46) 

Συνολικός φόρος εισοδήματος και αναβαλλόμενος φόρος (3.304) 1.532 

 

 

21. ΚΕΡΔΗ / ΖΗΜΙΕΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 

Τα βασικά κέρδη/(ζημίες) χρήσης υπολογίστηκαν ως εξής:  

 

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ 
31.12.2016 31.12.2015 

Καθαρά κέρδη/(ζημίες) που αναλογούν στους μετόχους (σε 
ευρώ) 

7.939   (2.481)   

Μέσος σταθμισμένος αριθμός μετοχών 3.100   3.100   

Βασικά κέρδη/(ζημίες) ανά μετοχή (σε €) 2,5611   (0,8002)   

 

22. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

Ως συνδεδεμένα μέρη, νοούνται οι επιχειρήσεις στις οποίες συμμετέχει με μεγάλο ποσοστό η 

Εταιρεία, οι επιχειρήσεις που ανήκουν στους μεγάλους μετόχους της, οι επιχειρήσεις τις οποίες 

ελέγχουν τα μέλη του Δ.Σ. και τα βασικά διοικητικά στελέχη της Εταιρείας, καθώς και τα κοντινά 

μέλη της οικογένειας αυτών. Τα ποσά των εσόδων και εξόδων σωρευτικά από την έναρξη της  

χρήσης 2016 και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας στη λήξη της εν 

λόγω χρήσης που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με συνδεδεμένα μέρη, όπως ορίζονται 

από το ΔΛΠ 24, έχουν ως εξής: 
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22.1 Συναλλαγές με Συνδεμένες Εταιρείες 

 

  
Έξοδα Υποχρεώσεις Απαιτήσεις 

  (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 

ΟΠΑΠ INVESTMENT LTD 0 259 0 

INTRALOT LOTTERIES LIMITED 0 36 0 

SCIENTIFIC GAMES GLOBAL GAMING S.Á.RL  0 36 0 

ΟΠΑΠ Α.Ε. 6.202 2.871 7 

INTRALOT A.E. 5.545 1.547 0 

SCIENTIFIC GAMES INTERNATIONAL INC 21 0 0 

SCIENTIFIC GAMES WORLDWIDE LTD 5.380 2.692 0 

PAYZONE HELLAS A.E. 12 0 2 

Σύνολο 17.159 7.442 9 

 

Κρίνεται απαραίτητο να αναφερθεί ότι ένα εκ των μελών του Δ.Σ. της ΟΠΑΠ Α.Ε είναι κύριος 

μέτοχος της εταιρείας «ΤΕΜΕΤΕΡΟΝ ΕΠΕ» η οποία περιλαμβάνεται στο δίκτυο πωλήσεων της 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε.. Για τη χρήση 01.01.2016 έως 31.12.2016 το έσοδο που προκύπτει και 

έχει συμπεριληφθεί στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος ανέρχεται σε € 96 και το ποσό 

της απαίτησης ανέρχεται σε € 12. 

22.2 Συναλλαγές με βασικά διοικητικά στελέχη 

 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 

Δ.Σ. και βασικά διοικητικά στελέχη 
01.01.2016-
31.12.2016 

01.01.2015-
31.12.2015 

Αμοιβές Δ.Σ. 72 72 

Αμοιβές βασικών διοικητικών στελεχών 567 631 

Υποχρεώσεις 21 25 

 

 

23. ΛΟΙΠΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

23.1 Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις  

Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από την αρμόδια φορολογική αρχή από την σύσταση της. Έχει 

ελεγχθεί όμως από τον εκλεγμένο κατά Κ.Ν. 2190/1920 τακτικό ελεγκτή, σύμφωνα με το άρθρο 
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82 του ν. 2238/1994 ως ίσχυε και το άρθρο 65Α ν.4174/13 και έχουν εκδοθεί οι σχετικές 

Εκθέσεις Φορολογικής Συμμόρφωσης χωρίς επιφυλάξεις. Σε κάθε περίπτωση και σύμφωνα με 

την ΠΟΛ.1006/05.01.2016, δεν εξαιρούνται από τη διενέργεια τακτικού φορολογικού ελέγχου 

από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές οι επιχειρήσεις για τις οποίες εκδίδεται Έκθεση 

Φορολογικής Συμμόρφωσης.  

Συνεπώς, οι φορολογικές υποχρεώσεις για τις χρήσεις αυτές δεν έχουν καταστεί οριστικές. Σε 

μελλοντικό φορολογικό έλεγχο, είναι πιθανόν να επιβληθούν επιπλέον φόροι και 

προσαυξήσεις, ποσά τα οποία εκτιμάται ότι δεν θα είναι σημαντικά. 

Για τον ειδικό φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2016 από τους τακτικούς ελεγκτές ο οποίος 

βρίσκεται σε εξέλιξη, δεν σχηματίστηκε πρόβλεψη φορολογικών διαφορών.  

23.2 Επίδικες υποθέσεις 

Έως την ημερομηνία δημοσίευσης των Οικονομικών Καταστάσεων δεν είχαν γνωστοποιηθεί 

στην Εταιρεία ένδικες απαιτήσεις από τρίτα πρόσωπα, νομικά ή φυσικά που να επιβάλλουν τη 

διαμόρφωση πρόβλεψης λόγω πιθανής αρνητικής έκβασης. Επιπλέον, η Εταιρεία δεν έχει 

αξιώσεις αντίστοιχες από φυσικά ή νομικά πρόσωπα.  

Δεσμεύσεις 

Οι μελλοντικές ελάχιστες πληρωμές σύμφωνα με τους όρους των συμβάσεων που έχει συνάψει 

η Εταιρεία είναι: 

  31.12.2016 31.12.2015 

 Λιγότερο από 1 έτος 55.463 54.520 

 Από 1-5 έτη 203.236 251.843 

 Περισσότερο από 5 έτη 216.667 216.438 

 

Κατά τη διάρκεια της χρήσης η Εταιρεία κατέβαλε € 99 για λειτουργικές μισθώσεις (ενοίκια 

κτιρίων, οχημάτων): 

  31.12.2016 31.12.2015 

 Λιγότερο από 1 έτος 118 24 

 Από 1-5 έτη 183 0 

 Περισσότερο από 5 έτη 0 0 
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Στις 31.12.2016, η Εταιρεία αποτελεί αντισυμβαλλόμενο μέρος σε συμβάσεις χορηγιών, 

αμοιβών τρίτων, λειτουργικών μισθώσεων, λοιπών εξόδων και εισφορών υπέρ του Δημοσίου, 

όπως παρουσιάζονται παρακάτω: 

  
Χορηγίες - 

Διαφημίσεις 
Αμοιβές 
τρίτων 

Ενοίκια 
Εισφορές 
υπέρ του 
Δημοσίου 

Λοιπά 
έξοδα 

Σύνολο 

 Λιγότερο από 1 έτος 3.231 2.185 118 50.000 47 55.581 

 Από 1-5 έτη 2.271 965 183 200.000 0 203.418 

 Περισσότερο από 5 έτη 0 0 0 216.667 0 216.667 

Σύνολο 5.502 3.150 300 466.667 47 475.666 

 

 

24. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ  

Στη συνέχεια παραθέτουμε τους κυριότερους  κινδύνους και τις αβεβαιότητες στις οποίες 

ενδεχομένως να εκτεθεί η Εταιρεία. 

24.1 Κίνδυνοι που σχετίζονται με πολιτικές και οικονομικές συνθήκες, 

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

Σε μακροοικονομικό επίπεδο, η υλοποίηση του Τρίτου Προγράμματος οικονομικής 

προσαρμογής της ελληνικής οικονομίας εξακολουθεί να υπόκειται σε μια σειρά από 

προϋποθέσεις, ενώ η εφαρμογή του δεν μπορεί να εγγυηθεί την προσδοκώμενη επιστροφή της 

ελληνικής οικονομίας σε εδραιωμένη τροχιά βιώσιμης ανάπτυξης, γεγονός που μπορεί να 

οδηγήσει σε σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις για την επιχειρηματική δραστηριότητα, για τα 

λειτουργικά αποτελέσματα και την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας. 

Η δραστηριότητα της Εταιρείας επηρεάζεται σημαντικά από τη μείωση της καταναλωτικής 

δαπάνης που με τη σειρά της επηρεάζεται από τις κρατούσες οικονομικές συνθήκες στην 

Ελλάδα, όπως τα επίπεδα της ανεργίας, τα επιτόκια, τα επίπεδα πληθωρισμού, τα ποσοστά 

φορολόγησης και το ύψος της αύξησης του ΑΕΠ. Περαιτέρω, η οικονομική ύφεση, η οικονομική 

αβεβαιότητα και η τυχόν αντίληψη μέρους των πελατών της Εταιρείας ότι οι οικονομικές 

συνθήκες χειροτερεύουν, μπορούν να προκαλέσουν μείωση στη χρήση των υπηρεσιών 

διεξαγωγής παιγνίων υπό τις διάφορες μορφές που τις παρέχει ο Όμιλος στο κοινό. 

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

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

αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας από τους διεθνείς πιστωτές στα πλαίσια του τρίτου 

προγράμματος οικονομικής προσαρμογής. 
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Τυχόν επιπλέον αρνητικές εξελίξεις στην οικονομία θα επηρέαζαν την ομαλή λειτουργία της, 

ωστόσο η Διοίκηση προσαρμόζεται διαρκώς στις καταστάσεις και διασφαλίζει ότι 

πραγματοποιούνται όλες οι απαραίτητες ενέργειες για να διατηρήσει ανεπηρέαστες τις 

δραστηριότητές της.  

24.2 Κίνδυνος Αγοράς 

Ο κίνδυνος αγοράς δημιουργείται από το ενδεχόμενο των αλλαγών στις τιμές της αγοράς, όπως 

σε συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια να επηρεάσουν τα αποτελέσματα της Εταιρείας ή 

την αξία των χρηματοοικονομικών μέσων που κατέχει. Η διαχείριση του κινδύνου της αγοράς 

συνίσταται στην προσπάθεια της Εταιρείας να διατηρήσει την έκθεσή της σε αποδεκτά όρια. 

 

24.3 Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και δεν έχει συνάψει συμφωνίες με προμηθευτές 

σε άλλο νόμισμα πέραν του ευρώ. Τα κέρδη της Εταιρείας προέρχονται από τα τυχερά παιχνίδια 

που πραγματοποιούνται σε ευρώ, οι εταιρικές συναλλαγές και οι εταιρικές δαπάνες 

εκφράζονται και πραγματοποιούνται σε ευρώ και ως εκ τούτου η Εταιρεία δε βρίσκεται σε 

ουσιαστικό συναλλαγματικό κίνδυνο. Συν τοις άλλοις το μεγαλύτερο ποσοστό της βάσης του 

κόστους της Εταιρείας, είναι είτε ανάλογη με τα έσοδα (δηλαδή κέρδη στους νικητές, 

προμήθεια πρακτόρων) είτε με συναλλαγές με εγχώριες εταιρείες (πχ. πληροφορικής, 

μάρκετινγκ). 

24.4 Διαχείριση κεφαλαίου 

Ο πρωταρχικός στόχος 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. 

Η Εταιρεία διαχειρίζεται την κεφαλαιακή διάρθρωση και πραγματοποιεί τις αναγκαίες 

προσαρμογές προκειμένου να εναρμονίζεται με τις αλλαγές στο επιχειρηματικό και οικονομικό 

περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί. Για τη διατήρηση ή την προσαρμογή της κεφαλαιακής 

διάρθρωσης, η Εταιρεία έχει τη δυνατότητα να προσαρμόσει το μέρισμα που καταβάλλεται 

στους μετόχους, να επιστρέψει κεφάλαιο στους μετόχους ή να εκδώσει νέες μετοχές. 

 

24.5 Πιστωτικός κίνδυνος 

Οι πωλήσεις γίνονται μέσω εκτεταμένου δικτύου πωλήσεων. Οι πιστωτικοί όροι διαφέρουν 

ανάλογα με το προϊόν και το κανάλι διανομής.  
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Ο βασικός πιστωτικός κίνδυνος της Εταιρείας, ο οποίος όμως δεν θεωρείται σημαντικός, 

προέρχεται από επισφαλείς απαιτήσεις από πράκτορες για τους οποίους έχουν γίνει οι 

απαραίτητες προβλέψεις. Ταυτόχρονα, εφαρμόζεται μια αποτελεσματική πολιτική πιστωτικού 

κινδύνου διατηρώντας την πιστωτική έκθεση σε διαχειρίσιμα επίπεδα. 

Δυνητικά πιστωτικός κίνδυνος θα μπορούσε να προκύψει  με τα διαθέσιμα της Εταιρείας στην 

περίπτωση που κάποιο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα εκδηλώσει αδυναμία να ανταποκριθεί στις 

υποχρεώσεις του. Για την ελαχιστοποίηση αυτού του κινδύνου η Εταιρεία έχει θέσει όρια στο 

μέγιστο ποσό τοποθέτησης ανά χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. 

Τα στοιχεία του ενεργητικού τα οποία εκτίθενται σε πιστωτικό κίνδυνο κατά την ημερομηνία 

της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης αναλύονται ως εξής:  

 

  
2016 2015 

Κατηγορίες χρημ/κών στοιχείων     

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 41.091 20.386 

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 60.946 42.289 

Σύνολο 102.036 62.675 

 

 

  2016 2015 

Εντός 3 μηνών 92.576 56.077 

Από 3 έως 6 μήνες 9.120 6.384 

Από 6 μήνες έως 1 έτος 0 0 

Πάνω από 1 έτος 340 214 

Σύνολο 102.036 62.675 
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24.6 Κίνδυνος ρευστότητας 

Τα παιχνίδια της Εταιρείας έχουν θεωρητικό ποσοστό απόδοσης κέρδους, υπολογισμένο πάνω 

στις εισπράξεις του παιχνιδιού και ανώτατο όριο απόδοσης κέρδους ανά νικητή, 

διασφαλίζοντας έτσι τη ρευστότητα και διατηρώντας τον κίνδυνο σε χαμηλά επίπεδα.  

 

Η ωρίμανση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων αναλύεται ως εξής: 

  
Βραχυπρόθεσμες Μακροπρόθεσμες Σύνολο μη 

Προεξοφλημένων 
Υποχρεώσεων 

Για τη χρήση που έληξε 
31 Δεκεμβρίου 2016 

Εντός 6 
μηνών 

6 έως 12 
μήνες 

1 έως 5 έτη 

Λοιπές μακροπρόθεσμες 
υποχρεώσεις 

0 0 307 307 

Δάνεια 0 0 50.000 50.000 

Εμπορικές υποχρεώσεις 39.492 29.872 0 69.364 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις 

9.922 0 0 9.922 

Σύνολο 49.414 29.872 50.307 129.593 

 

24.7 Κίνδυνος ταμειακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας   

λόγω μεταβολών των επιτοκίων 

Η Εταιρεία είναι εκτεθειμένη σε κίνδυνο επιτοκίου κυρίως λόγω του χρέους και των 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών της στοιχείων. Οι μοναδικές υφιστάμενες διευκολύνσεις 

δανείων ως 31.12.2016 είναι το Ομολογιακό Δάνειο της Εταιρείας. Η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει 

συγκεκριμένες δράσεις για να αντισταθμίσει τον κίνδυνο υποτίμησης των επιτοκίων και κατά 

την 31.12.2016 δεν έλαβε μέρος σε τέτοιου είδους συναλλαγές.  

 

24.8 Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το άρθρο 26.1 της Σύμβασης Παραχώρησης αποκλειστικού 

δικαιώματος Παραγωγής, Λειτουργίας, Κυκλοφορίας, Προβολής και Διαχείρισης των Κρατικών 

Λαχείων μεταξύ του ΤΑΙΠΕΔ και της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε.,  η Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. θα πρέπει να 

διατηρεί σε ισχύ μια ή περισσότερες Εγγυητικές Επιστολές καλής εκτέλεσης με ετήσια διάρκεια 

συνολικού ποσού €35.000 για το πρώτο οικονομικό έτος της σύμβασης, €50.000 όσον αφορά 

καθένα από τα επόμενα πέντε οικονομικά έτη και €75.000 όσον αφορά σε όλα τα επόμενα 

οικονομικά έτη της σύμβασης. Για το λόγο αυτό η Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. στις 31.12.2016 είχε σε 

ισχύ δυο εγγυητικές επιστολές συνολικού ποσού €50.000 (€25.000 έκαστη) (α) μία με 

ημερομηνία εκδόσεως 30.07.2013 η οποία στις 28.12.2016 τροποποιήθηκε για τρίτη φορά ως 

προς τη λήξη της για 1 έτος ήτοι έως 31.12.2017 και (β) μία με ημερομηνία εκδόσεως 
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23.12.2014  η οποία  στις 10.11.2016 τροποποιήθηκε επίσης ως προς τη λήξη της για 1 έτος, 

ήτοι έως 31.12.2017. 

 

24.9 Κίνδυνος ασφαλείας 

Η αξιοπιστία και η διαφάνεια σε σχέση με την λειτουργία των παιχνιδιών διασφαλίζονται με 

διάφορα μέτρα ασφαλείας τα οποία είναι σχεδιασμένα να προστατεύουν τα δεδομένα των 

πληροφοριακών συστημάτων από τυχόν παραβιάσεις ασφαλείας όπως ανάκτηση και 

παράνομη αποθήκευση δεδομένων καθώς επίσης και τυχαία ή σκόπιμη καταστροφή 

δεδομένων. Τα μέτρα ασφαλείας καλύπτουν το σύστημα επεξεργασίας δεδομένων, τις 

εφαρμογές του λογισμικού μας, την ακεραιότητα και την διαθεσιμότητα των δεδομένων και 

την λειτουργία του δικτύου. 

 

24.10 Κίνδυνος μεταβολής φορολογικής νομοθεσίας  

Η εμπορική δραστηριότητα της Εταιρείας και ο κλάδος στον οποίο δραστηριοποιείται 

υπόκεινται σε διάφορους φόρους και τέλη, όπως οι ειδικοί φόροι σχετικά με τα παίγνια που 

υπολογίζονται με βάση τα καθαρά έσοδα προ εισφορών, ο φόρος επί των κερδών των παικτών 

και ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων.  

Η Εταιρεία εκτίθεται στον κίνδυνο αλλαγής του υπάρχοντος φορολογικού καθεστώτος παιγνίων 

ή των συντελεστών φορολόγησης παιγνίων, η οποία μπορεί να επιφέρει απρόσμενη αύξηση 

του κόστους και να επηρεάσει αρνητικά την υλοποίηση των στρατηγικών στόχων της Εταιρείας 

για αειφόρα έσοδα και πρόσθετες επενδύσεις. Η Εταιρεία επιδιώκει να ανταποκριθεί άμεσα σε 

κάθε πιθανή αλλαγή φορολογίας, μέσω της διατήρησης των απαιτούμενων για φορολογικό 

σχεδιασμό πόρων και αναπτύσσοντας σχέδια εκτάκτου ανάγκης, έτσι ώστε να εφαρμοστούν οι 

απαραίτητες δράσεις μείωσης των κινδύνων και ελαχιστοποίησης των συνολικών επιπτώσεων. 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. –Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσης 2016
 
 

  71 

25 ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

Δεν σημειώθηκαν μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης των Οικονομικών Καταστάσεων. 

 

 

Αθήνα, 29 Μαρτίου 2017 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και 
Διευθύνων Σύμβουλος 

 

Το  Μέλος του Δ.Σ. και 
Επικεφαλής της Οικονομικής 

Διεύθυνσης  

 

Ο Διευθυντής Λογιστικής και 
Ενοποίησης 

 

Damian Cope  Michal Houst Πέτρος Ξαρχάκος 
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ΣΤ.       ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 01.01.2016 ΕΩΣ 31.12.2016 

 

 

Αρμόδια Εποπτική Αρχή: Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Ημερομηνία έγκρισης της ετήσιας οικονομικής  

Διεύθυνση διαδικτύου: www.hellenic-lotteries.gr έκθεσης από το Δ.Σ: 29 Μαρτίου 2017

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου: Damian Cope, Σπυρίδων Φωκάς, Michal Houst, Νόμιμοι Ελεγκτές / Ελεγκτική Εταιρεία Νικόλαος Βουνισέας (ΑΜ ΣΟΕΛ 18701)

Kamil Ziegler, Petr Matejovsky,James Edward Bunitsky, John Walsh, KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε (ΑΜ ΣΟΕΛ 114)

 Ευθύμης Κωνσταντόπουλος, Βάιος Καραντίνος Τύπος έκθεσης ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη

Αντώνης Κεραστάρης, Βασίλειος Γραμματίκας

31.12.2016 31.12.2015 01.01.2016-31.12.201601.01.2015-31.12.2015

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Λειτουργικές δραστηριότητες

Ενσώματες ακινητοποιήσεις 3.301 4.507 Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων 11.244 (4.013)

Ασώματες ακινητοποιήσεις 134.720 149.255 Πρσαρμογή για:

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 10.524 9.081 Αποσβέσεις 15.833 16.144

Απαιτήσεις 50.739 34.965 Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα 3.049 1.602

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 51.297 27.710 Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 13 159

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 250.581 225.518 Απομείωση αξίας ασώματων ακινητοποιήσεων 0 15.021

Προγράμματα παροχών στο προσωπικό 223 22

Λοιπές προβλέψεις (49) 0

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Πλέον / (μείον) προσαρμογές για μεταβολές 

Μετοχικό κεφάλαιο 31.000 31.000 λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται 

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 80.982 93.257 με τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(α) 111.982 124.257 Αύξηση απαιτήσεων (18.677) (18.696)

Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 346 65 Αύξηση  υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 19.861 9.611

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρέωσεις 50.000 0 Αύξηση φόρων πληρωθέντων 616 1.663

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρέωσεις 0 30.000 Μείον:

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 88.254 71.197 Τόκοι έξοδα πληρωθέντα (3.136) (1.785)

Σύνολο υποχρεώσεων (β) 138.600 101.262 Φόροι εισοδήματος πληρωθέντες (8.104) (5.927)

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (β) + (γ) 250.581 225.518 Ταμειακές εισροές  από 

λειτουργικές δραστηριότητες (α) 20.873 13.802

Επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορά ασώματων ακινητοποιήσεων (82) (582)

Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων (9) (4.479)

Τόκοι έσοδα 138 249

Ταμειακές εισροές/(εκροές) από επενδυτικές δραστηριότητες 

(β) 47 (4.812)

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

01.01.2016-31.12.201601.01.2015-31.12.2015 Εισπράξεις δανείου 50.000 29.999

Καθαρά έσοδα προ εισφοράς 159.054 157.890 Εξοφλήσεις δανείου (30.000) 0

Καθαρά έσοδα από παιχνίδια 68.537 68.087 Εξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου (220) (715)

Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών (Επιστροφή) / Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (19.995) (65.007)

και επενδυτικών αποτελεσμάτων 14.292 (2.410) Μερίσματα πληρωθέντα 0 (10.788)

Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων 11.244 (4.013) Ταμειακές εκροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) (215) (46.511)

Κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους (Α) 7.939 (2.481) Καθαρή αύξηση / (μείωση)στα ταμειακά διαθέσιμα

Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά φόρων (Β) 1 4  και ισοδύναμα (α)+(β)+(γ) 20.704 (37.521)
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά 

από φόρους (Α)+(Β) 7.940 (2.477) Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 20.386 57.907
Κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €) 2,56106 (0,08002) Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 41.091 20.386

Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή (σε €) 1,66 0

Κέρδη  προ φόρων, χρηματοδοτικών, 

επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων 30.126 28.756

31.12.2016 31.12.2015

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (01.01.16 & 01.01.2015) 124.257 203.244

Συγκεντρωτικές συνολικές (ζημίες)/έσοδα μετά από φόρους 7.615 (2.477)

Αποθεματικά 325 0

Μείωση μετοχικού κεφαλαίου (19.995) (65.007)

Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου (220) (715)

Μερίσματα 0 (10.788)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31.12.2016 & 31.12.2015) 111.982 124.257

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ. ΓΕΜΗ 125891401000

 ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Λ. Αθηνών 112, 104 42 Αθήνα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΧΡΗΣΗΣ

 ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΑΧΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

 (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ)

(Δημοσιευόμενα βάσει του Κ.Ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. Συνιστούμε επομένως

στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιουδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι εταιρικές οικονομικές καταστάσεις, που έχουν

συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε., καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή, όποτε αυτή απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ)

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ πλην των κερδών ανά μετοχή)

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ)

1. Η Eταιρεία δημοσιεύει Oικονομικές Kαταστάσεις της χρήσης 2016 και τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2015.
2. Το μετοχικό κεφάλαιο της Eταιρείας ανέρχεται σε € 31.000 και διαιρείται σε 3.100.000 κοινές μετοχές
ονομαστικής αξίας € 10,00 η καθεμία. Στη μετοχική της σύνθεση συμμετέχουν η ΟΠΑΠ INVESTMENT LIMITED με
67%, η INTRALOT LOTTERIES LIMITED με 16,50% και η Scientific Games Global Gaming S.á.r.l. με 16,50%.
3. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Eταιρείας αναφέρονται στη σημ. 23.1. της Οικονομικής Έκθεσης.
4. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία υποθέσεις, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων
που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική λειτουργία της Eταιρείας.
5. Επί των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη.
6. Ο αριθμός του μόνιμα απασχολούμενου προσωπικού της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. στις 31.12.2016 ανέρχεται σε  27 
άτομα έναντι 23 ατόμων το 2015. 
7. Τα ποσά των εισροών, εκροών, απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Eταιρείας με συνδεδεμένα μέρη όπως 
ορίζονται από το ΔΛΠ 24 για τη χρήση 2016 αναλύονται ως εξής:

8. Η Εταιρεία ακολούθησε τις ίδιες λογιστικές αρχές με αυτές που ακολούθησε κατά την προηγούμενη χρήση.
9. Δεν έχει επέλθει διακοπή εκμετάλλευσης κλάδου της Eταιρείας.
10. Τα ποσά παρουσιάζονται σε χιλιάδες ευρώ όπως και στην Oικονομική 'Eκθεση.
11. Τυχόν διαφορές σε αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
12. Οι αυξήσεις και μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου, όπως αποφασίστηκαν από τις Έκτακτες Γενικές
Συνελεύσεις των Μετόχων καθώς και άλλα σημαντικά γεγονότα κατά την χρήση, αναφέρονται αντίστοιχα στις
σημειώσεις Β1 και Β3 της Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. της Εταιρείας, όπως αυτή ενσωματώνεται στην
Οικονομική Έκθεση.

Αθήνα, 29 Μαρτίου 2017

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 
& Διευθύνων Σύμβουλος

Damian Cope

Αρ. Διαβ. 801407564

Το Μέλος του Δ.Σ. &
Επικεφαλής της 

Οικονομικής Διεύθυνσης 

Michal Houst
Αρ. Διαβ. 39893691

Ο Διευθυντής Λογιστικής 
και Ενοποίησης

Πέτρος Ξαρχάκος
Α.Δ.Τ. ΑΚ 161998

(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ)  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Εκροές 17.159 

Εισροές 0 

Υποχρεώσεις 7.442 

Απαιτήσεις                                                                                                                                      9 
Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της 
Διοίκησης                       567 

Αμοιβές Δ.Σ.                                                                                                                       72 

Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης 21 

  
 

 

 

  


