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ΟΠΑΠ GLORY LIMITED 1 
 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
 
 
 
∆ιοικητικό Συµβούλιο 
Γλαύκος Χαρµαντάς - Πρόεδρος  
Ανδρέας Ευθυβούλου  - Γενικός ∆ιευθυντής 

Παναγιώτης Σκυλακάκης  
∆ηµήτριος Κρανιάς  
Κώστας Ρηγόπουλος  
 
Αναπληρωτές  
Κίµωνας Κίµωνος -Από 1 Οκτωβρίου 2003 αναπληρωτής Ανδρέα Ευθυβούλου 
 
 
Νοµικοί Σύµβουλοι 
Α.Ν. Παπαγεωργίου & Συνεργάτες 
 
 
Ελεγκτές 
Deloitte & Touche Ltd 
 
 
Γραµµατέας 
Λέανδρος Ζαχαριάδης 
 
 
Βοηθοί Γραµµατέα 
∆ηµήτριος Χατζηνέστορας 
Γεώργιος Παπαχαραλάµπους 
 
 
Εγγεγραµµένο Γραφείο 
Μέγαρο Glory  
Γωνία Φιλίππου και Καβάλας 
CY-2363 Άγιος  ∆οµέτιος, Λευκωσία, Κύπρος 
Τ.Θ. 22493, CY-1522 Λευκωσία, Κύπρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ΟΠΑΠ GLORY LIMITED 2 
 
ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 
 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποβάλλει την έκθεσή του και τις ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις για το 
έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2006. 
 
Κύρια δραστηριότητα 
Η κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας είναι η διαχείριση εταιρειών Συλλογικών Αποδόσεων και 
Αποδέκτες Συλλογικών Αποδόσεων που δραστηριοποιούνται εντός της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. 
 
Σύσταση και τελική ιθύνουσα εταιρεία 
Η Εταιρεία συστάθηκε στην Κύπρο στις 16 Οκτωβρίου 2002, ως εταιρεία περιορισµένης ευθύνης, 
σύµφωνα µε τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113 µε το όνοµα Glory Leisure Holdings 
Limited. Η Εταιρεία, η οποία µετονοµάστηκε σε ΟΠΑΠ Glory Limited στις 29 Σεπτεµβρίου 2003, είναι 
η ιθύνουσα εταιρεία του Συγκροτήµατος ΟΠΑΠ Glory Limited (το “Συγκρότηµα”). Μέχρι τις 30 
Σεπτεµβρίου 2003 η ιθύνουσα της Εταιρείας ήταν η Glory Worldwide Holdings Ltd και η τελική 
ιθύνουσα η Quantum Corporation Ltd.  Βάση συµφωνίας µε την ΟΠΑΠ Α.Ε., η Ελληνική δηµόσια 
εταιρεία εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών απέκτησε το 90% του µετοχικού κεφαλαίου της 
Εταιρείας στην τιµή των Ευρώ 16.000.000.  Η ηµεροµηνία ισχύος της συµφωνίας ήταν η 1η Οκτωβρίου 
2003. 
 
Αποτελέσµατα 
Τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2006 παρουσιάζονται στη 
σελίδα 6 των οικονοµικών καταστάσεων. Η ζηµιά για το έτος ανήλθε στις Κ£31.787 (2005- ζηµιά 
K£118.786).  
 
Σηµαντικά γεγονότα µεταγενέστερα του ισολογισµού 
Οποιαδήποτε σηµαντικά γεγονότα συνέβηκαν µετά τη λήξη του έτους περιγράφονται στη σηµείωση 19 
των οικονοµικών καταστάσεων. 
 
Προβλεπόµενη εξέλιξη της Εταιρείας 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δεν αναµένει οποιαδήποτε σηµαντική αλλαγή στην κύρια δραστηριότητα της 
Εταιρείας. 
 
Υποκαταστήµατα της Εταιρείας 
Η Εταιρεία δε διατηρεί οποιαδήποτε υποκαταστήµατα. 
 
Ανασκόπηση της εξέλιξης και επίδοσης των δραστηριοτήτων της Εταιρείας καθώς και περιγραφή 
των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιµετωπίζει  
Η εξέλιξη της εταιρείας µέχρι σήµερα, τα οικονοµικά της αποτελέσµατα και η οικονοµική της θέση όπως 
παρουσιάζονται στις οικονοµικές καταστάσεις, θεωρούνται ικανοποιητικά. Η Εταιρεία δεν αντιµετωπίζει 
σηµαντικούς κινδύνους και αβεβαιότητες. 
 
Μέρισµα 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δεν προτίθεται να προτείνει την πληρωµή  µερίσµατος στους µετόχους για το 
έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2006. 
 
Εγκεκριµένο, Εκδοθέν και Πληρωθέν κεφάλαιο 
Το εγκεκριµένο, εκδοθέν και πληρωθέν κεφάλαιο της Εταιρείας παρέµεινε στις 1.000.000 συνήθεις 
µετοχές ονοµαστικής αξίας K£1 η κάθε µία.  
 
Έρευνα και ανάπτυξη 
Η Εταιρεία δεν είχε οποιεσδήποτε δραστηριότητες στον τοµέα έρευνας και ανάπτυξης. 
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ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 
 
∆ιοικητικό Συµβούλιο 
Τα ονόµατα των ∆ιοικητικών Συµβούλων κατά την ηµεροµηνία της έκθεσης αυτής παρουσιάζονται στη 
σελίδα 1.  
 
Σύµφωνα µε το καταστατικό της Εταιρείας σε κάθε ετήσια γενική συνέλευση το ένα τρίτο των µελών του 
διοικητικού συµβουλίου παραιτούνται αλλά έχουν δικαίωµα επανεκλογής.  
 
∆εν υπήρξαν σηµαντικές αλλαγές στην ανάθεση ευθυνών και αµοιβή των µελών του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου. 
 
Αναπληρωτές 
Ο κ. Κίµωνας Κίµωνος παραµένει ως αναπληρωτής του κ. Ανδρέα Ευθυβούλου. 
 
Γραµµατέας Εταιρείας 
Ο κ. Λέανδρος Ζαχαριάδης παραµένει στη θέση του Γραµµατέα της Εταιρείας. 
 
Φορολογία 
Η Εταιρεία υπόκειται σε φορολογία σύµφωνα µε τους κανονισµούς των Κυπριακών φορολογικών αρχών. 
Για περισσότερες λεπτοµέρειες, βλέπετε την σηµείωση 12 των οικονοµικών καταστάσεων. 
 
Συµφέροντα Συµβούλων στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας 
Κανένα από τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου συµπεριλαµβανοµένων των συζύγων, ανηλίκων 
τέκνων τους και εταιρειών στις οποίες κατέχουν, άµεσα ή έµµεσα, τουλάχιστον 20% του δικαιώµατος 
ψήφου, δεν κατέχουν ποσοστό στο κεφάλαιο της Εταιρείας.  
 
Κυριότεροι µέτοχοι 
Κατά την ηµεροµηνία της έκθεση αυτής, οι πιο κάτω µέτοχοι κατείχαν πέραν του 5% του εκδοθέντος 
µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας: 
 15 Φεβρουαρίου 2007 31 ∆εκεµβρίου 2006 
 % % 
   
ΟΠΑΠ Α.Ε. 90 90 
Glory Worldwide Holdings Ltd 10 10 
  
Συµβάσεις µε Συµβούλους και συνδεδεµένα πρόσωπα 
Πέραν των συναλλαγών και των υπολοίπων µε συνδεδεµένα πρόσωπα που αναφέρονται στη σηµείωση 
15 δεν υπήρχαν οποιεσδήποτε συµβάσεις µε την Εταιρεία στις 31 ∆εκεµβρίου 2006 ή κατά την 
ηµεροµηνία υπογραφής αυτών των οικονοµικών καταστάσεων στις οποίες Σύµβουλοι ή συνδεδεµένα 
πρόσωπα είχαν ουσιώδες συµφέρον.  
 
Ελεγκτές 
Οι ελεγκτές Deloitte & Touche Limited, εξεδήλωσαν την επιθυµία να συνεχίσουν να προσφέρουν τις 
υπηρεσίες τους και ψήφισµα που να εξουσιοδοτεί το ∆ιοικητικό Συµβούλιο να καθορίσει την αµοιβή 
τους θα κατατεθεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση. 
 
Με εντολή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
 
Λέανδρος Ζαχαριάδης 
Γραµµατέας 
 
Λευκωσία, 15 Φεβρουαρίου 2007 
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ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ   
ΟΠΑΠ GLORY LIMITED 
 
Έκθεση επί των οικονοµικών καταστάσεων      
Έχουµε ελέγξει τις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας ΟΠΑΠ GLORY LIMITED (η “Eταιρεία”) 
και των εξαρτηµένων της (το Συγκρότηµα) στις σελίδες 6 µέχρι 22, που αποτελούνται από τον 
ενοποιηµένο ισολογισµό στις 31 ∆εκεµβρίου 2006, και την ενοποιηµένη κατάσταση λογαριασµού 
αποτελεσµάτων, την ενοποιηµένη κατάσταση αλλαγών στα ίδια κεφάλαια και την ενοποιηµένη 
κατάσταση ταµειακών ροών για το έτος που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, και περίληψη των σηµαντικών 
λογιστικών αρχών και άλλες επεξηγηµατικές σηµειώσεις. 
 
Ευθύνη ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τις Οικονοµικές Καταστάσεις 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας είναι υπεύθυνο για την ετοιµασία και δίκαιη παρουσίαση αυτών 
των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 
όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 
Πληροφόρησης όπως αυτά εκδόθηκαν από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (Σ∆ΛΠ) και 
τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόµου της Κύπρου, Κεφ. 113. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει:  
σχεδιασµό, εφαρµογή και τήρηση εσωτερικού ελέγχου σχετικού µε την ετοιµασία και τη δίκαιη 
παρουσίαση οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη λάθη και παραλείψεις, είτε 
οφειλοµένων σε απάτη είτε σε λάθος˙ επιλογή και εφαρµογή κατάλληλων λογιστικών αρχών˙ και 
υπολογισµό λογιστικών εκτιµήσεων που είναι λογικές υπό τις περιστάσεις. 
 
Ευθύνη Ελεγκτή 
 
Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη πάνω σ’ αυτές τις οικονοµικές καταστάσεις µε βάση τον 
έλεγχό µας. Η έκθεση αυτή γίνεται αποκλειστικά προς τα µέλη της Εταιρείας, ως σώµα, σύµφωνα µε το 
Άρθρο 156 του περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113. Η ελεγκτική µας εργασία έχει αναληφθεί έτσι ώστε να 
µπορέσουµε να εκθέσουµε στα µέλη της Εταιρείας εκείνα τα θέµατα που απαιτούνται από εµάς σε µια 
έκθεση ελεγκτή και για κανένα άλλο σκοπό.  Στο µέγιστο βαθµό που επιτρέπεται από το νόµο, δεν 
αποδεχόµαστε ή αναλαµβάνουµε ευθύνη προς οποιονδήποτε εκτός της Εταιρείας και των µελών της 
Εταιρείας ως σώµα, για την ελεγκτική µας εργασία, για την έκθεση αυτή, ή για τις γνώµες που έχουµε 
σχηµατίσει. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου.  Τα Πρότυπα αυτά 
απαιτούν όπως συµµορφωνόµαστε µε δεοντολογικές απαιτήσεις και όπως προγραµµατίζουµε και 
διενεργούµε τον έλεγχο για να πάρουµε λογικές διαβεβαιώσεις κατά πόσο οι οικονοµικές καταστάσεις 
είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη λάθη και παραλείψεις. 
 
Ένας έλεγχος συνεπάγεται την εκτέλεση διαδικασιών για τη λήψη ελεγκτικής µαρτυρίας για ποσά και 
άλλες γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις.  Οι διαδικασίες που επιλέγονται εξαρτώνται από 
την κρίση του ελεγκτή, περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων, ουσιωδών λαθών και 
παραλείψεων των οικονοµικών καταστάσεων, είτε οφειλοµένων σε απάτη είτε σε λάθος. Κάνοντας αυτές 
τις εκτιµήσεις κινδύνων, ο ελεγκτής λαµβάνει υπόψη του τον εσωτερικό έλεγχο που σχετίζεται µε την 
ετοιµασία και τη δίκαιη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων της οικονοµικής οντότητας για να 
σχεδιάσει ελεγκτικές διαδικασίες που είναι κατάλληλες υπό τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την 
έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας του εσωτερικού ελέγχου της οικονοµικής οντότητας.  
Ένα έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών που 
χρησιµοποιήθηκαν και της λογικότητας των λογιστικών εκτιµήσεων που έγιναν από το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο, καθώς και την αξιολόγηση της γενικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων. 
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Πιστεύουµε ότι η ελεγκτική µαρτυρία που έχουµε λάβει είναι επαρκής και κατάλληλη για να παράσχει 
µια βάση για την ελεγκτική µας γνώµη. 
 
Γνώµη 
 
Κατά τη γνώµη µας, οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της 
οικονοµικής κατάστασης του Συγκροτήµατος στις 31 ∆εκεµβρίου 2006, και της χρηµατοοικονοµικής 
επίδοσης και των ταµειακών ροών του για το έτος που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα 
∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την ΕΕ και τα 
∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης όπως αυτά εκδόθηκαν από το Σ∆ΛΠ και τις 
απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόµου της Κύπρου, Κεφ. 113. 
 
Έκθεση επί Άλλων Νοµικών Απαιτήσεων  
 
Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113, αναφέρουµε τα πιο κάτω: 
• Έχουµε πάρει όλες τις πληροφορίες και εξηγήσεις που θεωρήσαµε αναγκαίες για σκοπούς του 

ελέγχου µας. 
• Κατά τη γνώµη µας, έχουν τηρηθεί από την Εταιρεία κατάλληλα λογιστικά βιβλία. 
• Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας συµφωνούν µε τα λογιστικά βιβλία. 
• Κατά τη γνώµη µας και από όσα καλύτερα έχουµε πληροφορηθεί και σύµφωνα µε τις εξηγήσεις που 

µας δόθηκαν, οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις παρέχουν τις απαιτούµενες από τον περί 
Εταιρειών Νόµο, Κεφ. 113, πληροφορίες µε τον απαιτούµενο τρόπο. 

• Κατά τη γνώµη µας, οι πληροφορίες που δίνονται στην έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στις 
σελίδες 2 µέχρι 3 συνάδουν µε τις οικονοµικές καταστάσεις. 

 
 
 
 
Deloitte & Touche Limited 
Εγκεκριµένοι Λογιστές 
 
Λευκωσία, 15 Φεβρουαρίου 2007 
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ΟΠΑΠ GLORY LIMITED
ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006

1.1.06 1.1.05
µέχρι µέχρι

31.12.06 31.12.05
Σηµ. Κ£ Κ£

Κύκλος εργασιών 5.848.544    5.649.129       
Κόστος πωλήσεων (5.166.289)   (4.977.118)      

Μεικτό κέρδος 682.255       672.011          
Έξοδα διαχείρισης (682.443)     (727.935)         
Άλλα λειτουργικά έξοδα (22.365)       (17.192)           

Κέρδος από εργασίες (22.553)       (73.116)           

Καθαρή ζηµιά από εργασίες (22.553)       (73.116)           
Καθαρά έξοδα χρηµατοδότησης 10 (5.505)         (45.590)           

Ζηµιά πριν τη φορολογία 11 (28.058)       (118.706)         

Φορολογία 12 (3.729)         (80)                  

Καθαρή ζηµιά για το έτος (31.787)       (118.786)         

Βλέπε συνηµµένες σηµειώσεις στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις
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ΟΠΑΠ GLORY LIMITED
ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006

31.12.06 31.12.05
Σηµ. Κ£ Κ£

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Τραπεζικά υπόλοιπα και µετρητά 3 646.565       584.445       
Χρεώστες 4 228.029       150.118       
Ολικό κυκλοφορούν ενεργητικό 874.594       734.563       

Πάγιο ενεργητικό
Εµπράγµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία 5 105.769       287.836       
Ολικό πάγιου ενεργητικού 105.769       287.836       

Ολικό ενεργητικού 980.363     1.022.399    

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Τρέχουσες υποχρεώσεις
Πιστωτές 8 181.816       195.697       
Φορολογία 12 10.252         6.620           
Ολικό τρέχουσων υποχρεώσεων 192.068       202.317       

Ίδια κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο 9 1.000.000    1.000.000    
Αποθεµατικά (211.705)      (179.918)      
Ολικό ιδίων κεφαλαίων 788.295       820.082       

Ολικό υποχρεώσεων και ιδίων κεφαλαίων 980.363     1.022.399    

Γλαύκος Χαρµαντάς Ανδρέας Ευθυβούλου
Πρόεδρος Γενικός ∆ιευθυντής

Βλέπε συνηµµένες σηµειώσεις στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις

Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το διοικητικό συµβούλιο στις 15 
Φεβρουαρίου 2007:
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ΟΠΑΠ GLORY LIMITED
ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006

Μετοχικό Λογαριασµός
Κεφάλαιο Αποτελεσµάτων Σύνολο

Κ£ Κ£ Κ£

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2005 1.000.000    (61.132)              938.868        
Ζηµία µετά τη φορολογία για το έτος -                   (118.786)            (118.786)       
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2006 1.000.000    (179.918)            820.082        
Ζηµία µετά τη φορολογία για το έτος -                   (31.787)              (31.787)         

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2006 1.000.000    (211.705)            788.295        

Βλέπε συνηµµένες σηµειώσεις στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις

Από το φορολογικό έτος που αρχίζει την 1 Ιανουαρίου 2003, εταιρεία η οποία είναι κάτοικος στη
∆ηµοκρατία, λογίζεται ότι έχει διανείµει εβδοµήντα τοις εκατόν (70%) των κερδών της, µετά τη µείωση
τους από τον εταιρικό φόρο που πληρώθηκε ή που είναι πληρωτέος πάνω στα εν λόγω κέρδη, υπό µορφή
µερισµάτων στους ενδιαφερόµενους µετόχους της κατά το τέλος της περιόδου των δυο ετών από το
τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται, και οι ενδιαφερόµενοι µέτοχοι θα
φορολογούνται ανάλογα µε 15% Έκτακτη Εισφορά για την Άµυνα πάνω σε τέτοια µερίσµατα.
Οποιαδήποτε Έκτακτη Εισφορά για την Άµυνα είναι πληρωτέα από µέτοχο ως συνέπεια λογιζόµενης
διανοµής µερίσµατος καταβάλλεται κατά πρώτο λόγο από την εταιρεία η οποία θα χρεώνει τέτοια
εισφορά στους µετόχους.

Το ποσό των λογιζόµενων µερισµάτων µειώνεται µε οποιοδήποτε πραγµατικό µέρισµα διανεµήθηκε στη
διάρκεια των δύο ετών από το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται και σε
περίπτωση που το πραγµατικό µέρισµα πληρώνεται µετά την παρέλευση των δύο ετών από το τέλος του
έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται, οποιοδήποτε ποσό λογιζόµενης διανοµής µερίσµατος µειώνει το
πραγµατικό µέρισµα επί του οποίου παρακρατείται η πληρωτέα έκτακτη εισφορά για την άµυνα.
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ΟΠΑΠ GLORY LIMITED
ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006

1.1.06 1.1.05
µέχρι µέχρι

31.12.06 31.12.05
Σηµ. Κ£ Κ£

Ροή µετρητών από εργασίες
Ζηµιά πριν τη φορολογία (28.058)       (118.706)       
Αναπροσαρµογές για:
 - Αποσβέσεις εµπράγµατων πάγιων περιουσιακών στοιχείων 181.473       175.999         
 - Κέρδος από πώληση εµπράγµατων πάγιων περιουσιακών στοιχείων (4.975)         (3.456)           
Τόκους πληρωτέους 12.857        46.388           
Τόκους εισπρακτέους (7.352)         (798)              
Ροή µετρητών από εργασίες πριν τις
αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης 153.945       99.427           
(Αύξηση)/µείωση στους χρεώστες (77.911)       469.290         
Μείωση στους πιστωτές (13.881)       (55.066)         

Καθαρή ροή µετρητών από εργασίες 62.153        513.651         
Τόκοι που εισπράκτηκαν 7.352          798               
Πληρωµή τόκων (12.857)       (46.388)         
Πληρωµή φόρων (97)              (32.773)         

56.551        435.288         
Ροή µετρητών για επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά εµπράγµατων πάγιων περιουσιακών στοιχείων (288)            (1.333)           
Εισπράξεις από πωλήσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων 5.857          3.699             
Καθαρή ροή µετρητών από επενδυτικές
δραστηριότητες 5.569          2.366             
Καθαρή ροή µετρητών για χρηµατοδοτικές
δραστηριότητες -                  -                    
Καθαρή αύξηση στα µετρητά και αντίστοιχα µετρητών 62.120        437.654         
Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στην αρχή του έτους 584.445       146.791         

Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στο τέλος του έτους 3 646.565       584.445         

Βλέπε συνηµµένες σηµειώσεις στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 
 
 
1. Γενικά 
 
(α) Σύσταση και τελική ιθύνουσα εταιρεία 
 

Η Εταιρεία συστάθηκε στην Κύπρο στις 16 Οκτωβρίου 2002, ως εταιρεία περιορισµένης ευθύνης, 
σύµφωνα µε τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113 µε το όνοµα Glory Leisure 
Holdings Limited. Η Εταιρεία, η οποία µετονοµάστηκε σε ΟΠΑΠ Glory Limited στις 29 
Σεπτεµβρίου 2003, είναι η ιθύνουσα εταιρεία του Συγκροτήµατος ΟΠΑΠ Glory Limited (το 
“Συγκρότηµα”). Μέχρι τις 30 Σεπτεµβρίου 2003 η ιθύνουσα της Εταιρείας ήταν η Glory 
Worldwide Holdings Ltd και η τελική ιθύνουσα η Quantum Corporation Ltd.  Βάση συµφωνίας µε 
την ΟΠΑΠ Α.Ε., η Ελληνική δηµόσια εταιρεία εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών 
απέκτησε το 90% του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας στην τιµή των Ευρώ 16.000.000.  Η 
ηµεροµηνία ισχύος της συµφωνίας είναι η 1η Οκτωβρίου 2003. 
 

(β) ∆ραστηριότητες 
 
Η κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας είναι η διαχείριση εταιρειών Συλλογικών Αποδόσεων και 
Αποδέκτες Συλλογικών Αποδόσεων που δραστηριοποιούνται εντός της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. 

 
2. Λογιστικές αρχές 
 
 Υιοθέτηση νέων και αναθεωρηµένων ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής 

Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) 
 
Κατά τη διάρκεια του έτους, το Συγκρότηµα υιοθέτησε όλα τα νέα και αναθεωρηµένα Πρότυπα 
και τις ∆ιερµηνείες οι οποίες εκδόθηκαν από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων 
(IASB) και από την Επιτροπή ∆ιερµηνειών των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής 
Πληροφόρησης (IFRIC) τα οποία είναι σχετικά µε τις δραστηριότητες του και ισχύουν για 
λογιστικές περιόδους οι οποίες αρχίζουν την 1η Ιανουαρίου 2006. 
        
Λογιστικά Πρότυπα που εκδόθηκαν και δεν έχουν ακόµη υιοθετηθεί 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αναµένει πως η υιοθέτηση αυτών των λογιστικών προτύπων σε   
µελλοντικές περιόδους δε θα έχει σηµαντική επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της 
Εταιρείας. 
 
Οι ακόλουθες λογιστικές αρχές εφαρµόστηκαν µε συνέπεια αναφορικά µε στοιχεία που 
θεωρούνται ουσιώδη σε σχέση µε τις οικονοµικές καταστάσεις. 

 
(α) Βάση ετοιµασίας 
 

Οι οικονοµικές καταστάσεις ετοιµάστηκαν µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, σύµφωνα µε 
τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) όπως αυτά υιοθετήθηκαν από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 
(∆ΠΧΠ) όπως αυτά εκδόθηκαν από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (Σ∆ΛΠ).  Οι 
οικονοµικές καταστάσεις συνάδουν και µε τα δύο αυτά πλαίσια πληροφόρησης επειδή κατά το 
χρόνο της ετοιµασίας τους όλα τα εφαρµόσιµα ∆ΠΧΠ που εκδόθηκαν από το Σ∆ΛΠ έχουν 
υιοθετηθεί από την ΕΕ µέσω της διαδικασίας υιοθέτησης που καθορίστηκε από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή. Επιπρόσθετα, οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν ετοιµαστεί σύµφωνα µε τις απαιτήσεις  
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 

 
2. Λογιστικές αρχές (συνέχεια) 

 
(α) Βάση ετοιµασίας (συνέχεια) 

του περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ.113, της Κύπρου. Όλα τα ποσά στις οικονοµικές καταστάσεις 
παρουσιάζονται σε Κυπριακές λίρες. 
 

(β) Βάση ενοποίησης 
 

Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Συγκροτήµατος για το έτος που έληξε στις 31 
∆εκεµβρίου 2006 περιλαµβάνουν τις οικονοµικές καταστάσεις της ΟΠΑΠ Glory Limited και όλων 
των εξαρτηµένων εταιρειών της, που παρατίθενται στη σηµείωση 7 και που όλες µαζί αναφέρονται 
ως το “Συγκρότηµα”. 
 
Εξαρτηµένες εταιρείες θεωρούνται αυτές στις οποίες η άµεση ή έµµεση συµµετοχή του 
Συγκροτήµατος στο δικαίωµα ψήφου του µετοχικού κεφαλαίου των εταιρειών ξεπερνά το 50%. 

 
Για την ενοποίηση των λογαριασµών των εξαρτηµένων εταιρειών χρησιµοποιείται η µέθοδος της 
εξαγοράς (acquisition method). Η διαφορά µεταξύ της τιµής κτήσης και της δίκαιης αξίας του 
καθαρού ενεργητικού των εταιρειών που αποκτώνται αναγνωρίζεται ως εµπορική εύνοια. 
Εταιρείες που αγοράζονται κατά τη διάρκεια του λογιστικού έτους, περιλαµβάνονται στις 
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις από την ηµεροµηνία απόκτησής τους. 
Στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις δεν περιλαµβάνονται οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα 
µεταξύ των εταιρειών του Συγκροτήµατος. 

 
(γ) Εξαρτηµένες εταιρείες 

 
Οι εξαρτηµένες εταιρείες περιλαµβάνονται στον ισολογισµό της Εταιρείας στη τιµή κτήσης τους. 
Οποιαδήποτε µείωση, στην αξία των επενδύσεων αυτών που θεωρείται ως µόνιµη, αναγνωρίζεται 
αµέσως στο λογαριασµό αποτελεσµάτων.   
  

(δ) Εισόδηµα 
 

Τα εισοδήµατα του συγκροτήµατος προέρχονται από δραστηριότητες εντός της Κυπριακής 
∆ηµοκρατίας και αποτελούνται από συλλογικές αποδόσεις  µετά την αφαίρεση των φόρων που 
πληρώνονται στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία. Το εισόδηµα αναγνωρίζεται µε την αποδοχή και 
είσπραξη. 

 
(ε) Εµπράγµατα στοιχεία πάγιου ενεργητικού και αποσβέσεις 
 

Τα εµπράγµατα στοιχεία πάγιου ενεργητικού  παρουσιάζονται στην τιµή κτήσης  µείον τις 
συσσωρευµένες αποσβέσεις κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Οι αποσβέσεις εµπράγµατων 
στοιχείων πάγιου ενεργητικού υπολογίζονται µε βάση τη µέθοδο της σταθερής απόσβεσης, ώστε 
να µειωθεί η τιµή κτήσης στην υπολογιζόµενη υπολειµµατική αξία τους κατά το διάστηµα της 
αναµενόµενης ωφέλιµης χρήσης τους.  
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 

 
 

2. Λογιστικές αρχές (συνέχεια) 
 

(ε) Εµπράγµατα στοιχεία πάγιου ενεργητικού και αποσβέσεις (συνέχεια) 
 
Τα ετήσια ποσοστά απόσβεσης είναι ως εξής: 

  
  %  
 Οχήµατα  15  
 Έπιπλα και εξοπλισµός 15  
 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές 20  

  
Το κέρδος ή η ζηµιά από πώληση στοιχείων πάγιου ενεργητικού περιλαµβάνονται στο λογαριασµό 
αποτελεσµάτων. 

 
(στ) Φορολογία 
 

Η πρόβλεψη για τρέχουσα φορολογία γίνεται πάνω στο φορολογητέο κέρδος της περιόδου µε τα 
κατάλληλα ποσοστά που ισχύουν. 
 
Γίνεται πλήρης πρόβλεψη για αναβαλλόµενη φορολογία πάνω στις προσωρινές διαφορές ανάµεσα 
στην αξία των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού για φορολογικούς σκοπούς και στη λογιστική 
τους αξία, µε βάση τους φορολογικούς συντελεστές που ισχύουν. Χρεωστικά υπόλοιπα (deferred 
tax assets) που προκύπτουν από προσωρινές αφαιρετέες διαφορές αναγνωρίζονται µόνο σε 
περίπτωση που ισχύουν όλα τα κριτήρια αναγνώρισης που καθορίζονται από το ∆ΛΠ Αρ. 12 
(Αναθεωρηµένο). 
 

 
(ζ) Άυλα στοιχεία ενεργητικού  
 

Η περίοδος διαγραφής τόσο των δικαιωµάτων χρήσης ακινήτων όσο και των αναβαλλόµενων 
εξόδων είναι ως ακολούθως: 
  

• ∆ικαιώµατα χρήσης ακινήτων 
∆ικαιώµατα χρήσης ακινήτων τα οποία αντιπροσωπεύουν εµπορική εύνοια που 
πληρώνεται σε προηγούµενους ενοικιαστές καταστηµάτων τα οποία µετατρέπονται σε 
χώρους αποδοχής συλλογικών αποδόσεων διαγράφονται µέσα στο έτος κατά το οποίο 
πληρώνονται. 

• Αναβαλλόµενα έξοδα 
Τα έξοδα βελτίωσης ενοικιαζοµένων υποστατικών, διαγράφονται µέσα στο έτος στο οποίο 
προκύπτουν. 

 
(η) Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών 
 

Τα µετρητά και αντίστοιχα µετρητών αντιπροσωπεύουν µετρητά στο ταµείο και υπόλοιπα 
τραπεζών. 
 

(θ)     Συγκριτικές πληροφορίες 
 

Όπου χρειάζεται τα συγκριτικά ποσά έχουν αναπροσαρµοστεί για να συνάδουν µε τις αλλαγές 
στην παρουσίαση στο τρέχον έτος. 
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ΟΠΑΠ GLORY LIMITED
ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006

31.12.06 31.12.05
Κ£ Κ£

3. Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών
Τραπεζικά υπόλοιπα και µετρητά 646.565        584.445      

646.565        584.445      

31.12.06 31.12.05
Κ£ Κ£

4. Χρεώστες

Ποσά εισπρακτέα εντός ενός έτους:

Εµπορικοί χρεώστες 131.174        40.212        
Προπληρωµές 96.855          109.906      

228.029        150.118      

5. Εµπράγµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία

2006 Έπιπλα &
Οχήµατα εξοπλισµός Ολικό

Κ£ Κ£ Κ£

Κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 48.265         1.376.920     1.425.185   
Προσθήκες -                  288              288             
Πωλήσεις (5.000)         (6.980)          (11.980)      
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 43.265         1.370.228     1.413.493   

Αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 35.987         1.101.362     1.137.349   
Επιβάρυνση περιόδου 7.020           174.453        181.473      
Πάνω σε πωλήσεις (5.000)         (6.098)          (11.098)      
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 38.007         1.269.717     1.307.724   

Καθαρή λογιστική αξία 31 ∆εκεµβρίου 5.258           100.511        105.769      

2005 Έπιπλα &
Οχήµατα εξοπλισµός Ολικό

Κ£ Κ£ Κ£

Κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 48.425         1.379.902     1.428.327   
Προσθήκες 815              518              1.333          
Πωλήσεις (975)            (3.500)          (4.475)        
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 48.265         1.376.920     1.425.185   

Αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 30.203         935.379        965.582      
Επιβάρυνση περιόδου 6.516           169.483        175.999      
Πάνω σε πωλήσεις (732)            (3.500)          (4.232)        
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 35.987         1.101.362     1.137.349   

Καθαρή λογιστική αξία 31 ∆εκεµβρίου 12.278         275.558        287.836      

Οι αποσβέσεις επί των οχηµάτων περιλαµβάνονται στα άλλα λειτουργικά έξοδα ενώ αποσβέσεις επίπλων και
εξοπλισµού ύψους £70.504 και £103.949 περιλαµβάνονται στο κόστος πωλήσεων και στα έξοδα διαχείρισης
αντίστοιχα.
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ΟΠΑΠ GLORY LIMITED
ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006

5. Εµπράγµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία (συνέχεια)

6. Άυλα στοιχεία ενεργητικού

2006
∆ικαιώµατα
χρήσης Ολικό
Κ£ Κ£

Κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 807.331        807.331      
Προσθήκες -                   -                 
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 807.331        807.331      

Αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 807.331        807.331      
Επιβάρυνση έτους -                   -                 
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 807.331        807.331      

Καθαρή λογιστική αξία 31 ∆εκεµβρίου -                   -                 

2005
∆ικαιώµατα
χρήσης Ολικό
Κ£ Κ£

Κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 807.331        807.331      
Προσθήκες -                   -                 
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 807.331        807.331      

Αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 807.331        807.331      
Επιβάρυνση έτους -                   -                 
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 807.331        807.331      

Καθαρή λογιστική αξία 31 ∆εκεµβρίου -                   -                 

Οι αποσβέσεις επί των οχηµάτων περιλαµβάνονται στα άλλα λειτουργικά έξοδα ενώ αποσβέσεις επίπλων και
εξοπλισµού ύψους £63.528 και £105.955 περιλαµβάνονται στο κόστος πωλήσεων και στα έξοδα διαχείρισης
αντίστοιχα.
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ΟΠΑΠ GLORY LIMITED
ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006

7. Επενδύσεις σε εξαρτηµένες εταιρείες

31.12.06 31.12.05
Κ£ Κ£

Υπόλοιπο 1.1.05 1.548.346   1.548.346  
Υπόλοιπο 31.12.05 1.548.346   1.548.346  

Μετοχικό
Κεφάλαιο
Εκδοµένο

και Κόστος 
Πληρωµένο Κτήσης

Όνοµα Κύρια ∆ραστηριότητα Κ£ Κ£

1. Glory Betting Sports (Principal
Cyprus) Ltd

Εταιρεία συλλογικών αποδόσεων
100.000      100.000     

2. Glory Betting Sports (Cyprus)
Ltd

Αποδέκτης συλλογικών αποδόσεων
της Glory Betting Sports (Principal
Cyprus) Ltd 20.000        20.000       

3. Cashgrove Betting Sports
(Principal Cyprus) Ltd

Εταιρεία συλλογικών αποδόσεων
100.000      100.000     

4. Cashgrove Betting Sports
(Cyprus) Ltd

Αποδέκτης συλλογικών αποδόσεων
της Cashgrove Betting Sports
(Principal Cyprus) Ltd 20.000        20.000       

5. Forza Betting Sports (Principal
Cyprus) Ltd 

Εταιρεία συλλογικών αποδόσεων
100.000      100.000     

6. Forza Betting Sports (Cyprus)
Ltd

Αποδέκτης συλλογικών αποδόσεων
της Forza Betting Sports (Principal
Cyprus) Ltd 5.000          5.000         

7. Andromeda Betting Sports
(Principal Cyprus) Ltd (πρώην
Ecco Betting Sports (Principal
Cyprus) Ltd)

Εταιρεία συλλογικών αποδόσεων

100.000      97.110       
8. Andromeda Betting Sports

(Cyprus) Ltd (πρώην Ecco
Betting Sports (Cyprus) Ltd)

Αποδέκτης συλλογικών αποδόσεων
της Andromeda Betting Sports
(Principal Cyprus) Ltd

20.000        75.236       
Υπόλοιπο σε µεταφορά 465.000      517.346     

Οι πλήρως εξαρτηµένες εταιρείες του Συγκροτήµατος κατά τις 31 ∆εκεµβρίου 2006, η κύρια δραστηριότητα
και το κόστος απόκτησης τους έχουν ως ακολούθως: 
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ΟΠΑΠ GLORY LIMITED
ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006

7. Επενδύσεις σε εξαρτηµένες εταιρείες (συνέχεια)
Μετοχικό
Κεφάλαιο
Εκδοµένο

και Κόστος 
Πληρωµένο Κτήσης

Όνοµα Κύρια ∆ραστηριότητα Κ£ Κ£

Υπόλοιπο από µεταφορά 465.000      517.346     
9. Apollo Betting Sports (Principal

Cyprus) Ltd 
Εταιρεία συλλογικών αποδόσεων

100.000      100.000     
10. Apollo Betting Sports (Cyprus)

Ltd
Αποδέκτης συλλογικών αποδόσεων
της Apollo Betting Sports (Principal
Cyprus) Ltd 5.000          5.000         

11. Athina Betting Sports (Principal
Cyprus) Ltd

Εταιρεία συλλογικών αποδόσεων
100.000      100.000     

12. Athina Betting Sports (Cyprus)
Ltd

Αποδέκτης συλλογικών αποδόσεων
της Athina Betting Sports (Principal
Cyprus) Ltd 20.000        20.000       

13. Thiseas Betting Sports
(Principal Cyprus) Ltd

Εταιρεία συλλογικών αποδόσεων
100.000      100.000     

14. Thiseas Betting Sports (Cyprus)
Ltd

Αποδέκτης συλλογικών αποδόσεων
της Thiseas Betting Sports (Principal
Cyprus) Ltd 20.000        20.000       

15. Aris Betting Sports (Principal
Cyprus) Ltd 

Εταιρεία συλλογικών αποδόσεων
100.000      100.000     

16. Aris Betting Sports (Cyprus)
Ltd

Αποδέκτης συλλογικών αποδόσεων
της Aris Betting Sports (Principal
Cyprus) Ltd 5.000          5.000         

17. Hera Betting Sports (Cyprus)
Ltd

Αποδέκτης συλλογικών αποδόσεων
της Hera Betting Sports (Principal
Cyprus) Ltd 20.000        20.000       

18. Hera Betting Sports (Principal
Cyprus) Ltd

Εταιρεία συλλογικών αποδόσεων
100.000      100.000     

19. Hermes Betting Sports (Cyprus)
Ltd

Αποδέκτης συλλογικών αποδόσεων
της Hermes Betting Sports (Principal
Cyprus) Ltd 20.000        20.000       

20. Hermes Betting Sports
(Principal Cyprus) Ltd

Εταιρεία συλλογικών αποδόσεων

100.000      100.000     
Υπόλοιπο σε µεταφορά 1.155.000   1.207.346  
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ΟΠΑΠ GLORY LIMITED
ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006

7. Επενδύσεις σε εξαρτηµένες εταιρείες (συνέχεια)
Μετοχικό
Κεφάλαιο
Εκδοµένο

και Κόστος 
Πληρωµένο Κτήσης

Όνοµα Κύρια ∆ραστηριότητα Κ£ Κ£

Υπόλοιπο από µεταφορά 1.155.000   1.207.346  
21. Hercules Betting Sports

(Cyprus) Ltd
Αποδέκτης συλλογικών αποδόσεων
της Hercules Betting Sports (Principal
Cyprus) Ltd 20.000        20.000       

22. Hercules Betting Sports
(Principal Cyprus) Ltd

Εταιρεία συλλογικών αποδόσεων

100.000      100.000     
23. Poseidon Betting Sports

(Cyprus) Ltd
Αποδέκτης συλλογικών αποδόσεων
της Poseidon Betting Sports (Principal
Cyprus) Ltd 20.000        20.000       

24. Poseidon Betting Sports
(Principal Cyprus) Ltd

Εταιρεία συλλογικών αποδόσεων

100.000      100.000     
25. Artemis Betting Sports

(Principal Cyprus) Ltd (πρώην
Glory Betting Sports (Overseas)
Ltd)

Εταιρεία συλλογικών αποδόσεων

100.000      100.000     
26. Artemis Betting Sports (Cyprus) 

Ltd (πρώην Glory Betting Ltd)
Αποδέκτης συλλογικών αποδόσεων
της Artemis Betting Sports (Principal
Cyprus) Ltd (πρώην Glory Betting
Sports (Overseas) Ltd) 1.000          1.000         

1.496.000   1.548.346  

Όλες οι πιο πάνω εταιρείες έχουν συσταθεί στην Κύπρο µε βάση τον περί εταιρειών νόµο κεφ.113.
Ο συνολικός αριθµός καταστηµάτων από τα οποία το Συγκρότηµα µπορεί να διεξάγει τις εργασίες συλλογικών
στοιχηµάτων κατά τις 31 ∆εκεµβρίου 2006 ανέρχεται σε 115, µε βάση τον αριθµό των εταιρειών που έχουν
εξασφαλίσει σχετική άδεια από τον Υπουργό Οικονοµικών.
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ΟΠΑΠ GLORY LIMITED
ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006

31.12.06 31.12.05
Κ£ Κ£

8. Πιστωτές

Ποσά πληρωτέα εντός ενός έτους:

Εµπορικοί πιστωτές 1.000            1.062            
Έξοδα οφειλόµενα 62.821          53.521          
Ποσό οφειλόµενο προς συµβούλους -                    650               
Ποσό οφειλόµενο στην Glory Worldwide Holdings Ltd 18.465          18.465          
Ποσό οφειλόµενο στην Glory Technology Ltd 99.530          121.999        

181.816        195.697        

31.12.06 31.12.05
Κ£ Κ£

9. Μετοχικό κεφάλαιο

Εγκεκριµένο
1.000.000          Συνήθεις µετοχές της £1 η κάθε µία 1.000.000     1.000.000     

Εκδοθέν και Πληρωθέν
1.000.000         Συνήθεις µετοχές της £1 η κάθε µία 1.000.000 1.000.000

Κίνηση µετοχικού κεφαλαίου:
Μετοχές Ποσό Μετοχές Ποσό

Συνήθεις µετοχές, 2006 2006 2005 2005
εκδοθείσες και Αρ. K£ Αρ. K£
πλήρως πληρωθείσες
1 Ιανουαρίου 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
31 ∆εκεµβρίου 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000

1.1.06 1.1.05
10. Καθαρά έξοδα χρηµατοδότησης µέχρι µέχρι

31.12.06 31.12.05
Κ£ Κ£

Τόκοι εισπρακτέοι 7.352            798               
7.352            798               

Τόκοι και τραπεζικά έξοδα πληρωτέα (12.857)         (43.392)         
Τόκοι φορολογίας -                    (2.996)           

(12.857)         (46.388)         

Καθαρά έξοδα χρηµατοδότησης (5.505)           (45.590)         
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ΟΠΑΠ GLORY LIMITED
ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006

1.1.06 1.1.05
µέχρι µέχρι

31.12.06 31.12.05
Κ£ Κ£

11. Ζηµιά πριν τη φορολογία

Το ενοποιηµένο κέρδος πριν τη φορολογία παρουσιάζεται
µετά τη πίστωση:

Τόκων εισπρακτέων 7.352 798               

και µετά τη χρέωση:
Αµοιβής εκτελεστικών συµβούλων 140.000 139.000        
Αποσβέσεων εµπράγµατων πάγιων περιουσιακών στοιχείων 181.473 175.999        
Ενοικίων 31.764 31.764          
Αµοιβής ελεγκτών 12.000 13.000          
Τόκων και τραπεζικών εξόδων πληρωτέων 12.857 46.388          

1.1.06 1.1.05
µέχρι µέχρι

31.12.06 31.12.05
Κ£ Κ£

12. Φορολογία

Αρχικό υπόλοιπο 6.620            39.313          
Πρόνοια έτους για:
  - Εταιρικό φόρο 2.994            -                    
  - Έκτακτη εισφορά για την άµυνα 735               80                 
Πληρωµές φόρων (97)                (32.773)         
Τελικό υπόλοιπο 10.252          6.620            

Μέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2002 η Eταιρεία φορολογείτο µε εταιρικό φόρο σε ποσοστό 20% στις
πρώτες £40.000 κέρδος  και 25% στα υπόλοιπα φορολογητέα κέρδη. 

Σύµφωνα µε τον περί Φορολογίας του Εισοδήµατος νόµο του 2002 που εφαρµόστηκε από την 1η
Ιανουαρίου 2003, η Εταιρεία υπόκειται σε εταιρικό φόρο µε ποσοστό 10% στα συνολικά
φορολογητέα κέρδη της. Επί πλέον επιβάλλεται 5% πρόσθετος φόρος στα φορολογητέα κέρδη που
υπερβαίνουν £1 εκατοµµύριο για τα φορολογικά έτη 2003 και 2004. Σε περίπτωση φορολογητέων
ζηµιών, αυτές δύνανται να µεταφερθούν για συµψηφισµό µε κέρδη επόµενων ετών. 

Από την 1η Ιανουαρίου 2003 το Συγκρότηµα, το οποίο για φορολογικούς σκοπούς αποτελείται από
την Εταιρεία και όλες τις θυγατρικές εταιρείες στις οποίες η εταιρεία κατέχει έµµεσα ή άµεσα
τουλάχιστον 75% του µετοχικού τους κεφαλαίου, δικαιούται να µεταφέρει ζηµιές και να τις
συµψηφίσει µε κέρδη µεταξύ των εταιρειών του Συγκροτήµατος, όπου η εκχωρούσα και η
διεκδικούσα εταιρεία ήταν µέλη του ιδίου συγκροτήµατος για ολόκληρο το φορολογικό έτος (Group
Relief).
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ΟΠΑΠ GLORY LIMITED
ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006

12. Φορολογία (συνέχεια)

1.1.06 1.1.05
µέχρι µέχρι

31.12.06 31.12.05
Κ£ Κ£

Ζηµιά πριν τη φορολογία (28.058)         (118.706)       

Εταιρικός φόρος  10% -                   -                   
Φορολογική επίδραση εξόδων που δεν εκπίπτουν 5.896            5.844            
Φορολογική επίδραση εισοδηµάτων που δε φορολογούνται (6.387)           (40)                
Φορολογική επίδραση εισοδηµάτων
 που φορολογούνται ξεχωριστά 735               80                 
Φορολογική επίδραση ζηµιών που µεταφέρονται 3.213            (5.804)           
Πρόσθετοι φόροι 272               -                    
Φορολογία έτους 3.729            80                 

Η συµφιλίωση µεταξύ φορολογικής επιβάρυνσης και του λογιστικού κέρδους εξηγείται πιο κάτω:

Η αµυντική εισφορά στα φορολογητέα κέρδη εταιρείας καταργείται από 1 Ιανουαρίου 2003.
Εισοδήµατα από τόκους και µερίσµατα από το εξωτερικό υπόκεινται σε αµυντική εισφορά µε
συντελεστές 10% και 15% αντίστοιχα κάτω από ορισµένες προϋποθέσεις. Σε περίπτωση που το
εισόδηµα από τόκους υπόκειται σε αµυντική εισφορά, 50% αυτού του εισοδήµατος απαλλάσσεται από
τον εταιρικό φόρο. Η αµυντική εισφορά στα εισοδήµατα από ενοίκια, µειωµένα κατά 25%, παρέµεινε
ως είχε µε συντελεστή 3%. 

Μέχρι το φορολογικό έτος 2002 η Eταιρεία φορολογείτο µε αµυντική εισφορά στα φορολογητέα
κέρδη της και στο εισόδηµα από ενοίκια, µειωµένο κατά 25% µε συντελεστή 3%. Το εισόδηµα από
τόκους φορολογείτο επίσης µε συντελεστή 3% µέχρι 30 Ιουνίου 2002. Από 1 Ιουλίου 2002 µέχρι 31
∆εκεµβρίου 2003 το εισόδηµα από τόκους φορολογείτο µε 10% έκτακτη εισφορά για την άµυνα
µειωµένο κατά 20%.



21
ΟΠΑΠ GLORY LIMITED
ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006

13. Προσωπικό

31.12.06 31.12.05
Κ£ Κ£

14. Υποχρεώσεις µε βάση συµβόλαια ενοικίασης ακινήτων

2006 -                   31.764       
2007 35.875         31.764       
2008 35.875         31.764       
2009 35.875         31.764       
2010 35.875         31.764       
2011 35.875         -                 

15. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα πρόσωπα

(ιι)Την 1 Οκτωβρίου 2003 υπεγράφη συµφωνία µεταξύ της Εταιρείας και της Glory Technology Limited
(εξαρτηµένης εταιρείας της Quantum Corporation Ltd) για την παροχή χώρου εργασίας καθώς και διοικητικών
υπηρεσιών (τηλέφωνα, ηλεκτρισµό, ασφάλεια κτιρίου, κοινόχρηστα) για το ποσό των Κ£5.000 τον µήνα πλέον
Φ.Π.Α.

(ι) Στις 2 Απριλίου 2003 υπεγράφη συµφωνία µεταξύ της Εταιρείας και της Glory Technology Limited
(εξαρτηµένης εταιρείας της Quantum Corporation Ltd) για την χρήση του 'Ολοκληρωµένου (on-line) συστήµατος
UGS (Universal Game System INTERGRATED TURN-KEY SOLUTION)' της Glory Technology Ltd προς
αυτοµατοποίηση των εργασιών συλλογικών στοιχηµάτων των εταιρειών του Συγκροτήµατος. Η διάρκεια ισχύος
της συµφωνίας είναι για επτά χρόνια µε δικαίωµα ανανέωσης για άλλα τρία χρόνια. Η ετήσια αµοιβή που
συµφωνήθηκε για την παροχή του δικαιώµατος χρήσης του συστήµατος της Glory Technology Ltd, ανέρχεται στο
5% πλέον ΦΠΑ επί του συνολικού ετήσιου κύκλου εργασιών του Συγκροτήµατος. Επίσης συµφωνήθηκε ετήσια
αµοιβή ίση µε 14% πλέον ΦΠΑ επί της ετήσιας αµοιβής χρήσης του συστήµατος, για τις υπηρεσίες συντήρησης
του συστήµατος που θα παρέχει η Glory Technology Ltd.    

Τα έξοδα χρήσης και συντήρησης του Ολοκληρωµένου (on-line) συστήµατος UGS (Universal Game System
INTERGRATED TURN-KEY SOLUTION) για το έτος 2006 ανήλθαν στις K£383.372 (2005:Κ£370.300).

(ι) Το συµβόλαιο ενοικίασης του κεντρικού καταστήµατος της εταιρείας το οποίο ισχύει για περίοδο 10 ετών, 
δίδει στην εταιρεία το δικαίωµα ανανέωσης εάν αυτή επιθυµεί και προνοεί αύξηση στο ενοίκιο 14% κάθε δύο 
χρόνια.
(ιι) Το συµβόλαιο ενοικίασης αποθήκης υποστατικού για τη χρήση σαν αποθηκευτικό χώρο.

Τα συµβόλαια ενοικίασης αφορούν:

Ο µέσος αριθµός υπαλλήλων του Συγκροτήµατος για το έτος ήταν 26 (2005:27). Οι µισθοί και άλλα έξοδα
προσωπικού ανήλθαν στις K£269.094 (2005:Κ£283.734).

Οι συναλλαγές συνδεδεµένων προσώπων του Συγκροτήµατος µε το Συγκρότηµα έχουν ως ακολούθως:
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16. Χρηµατοοικονοµικά µέσα

∆ίκαιες αξίες:

Πιστωτικός κίνδυνος:

17. Ανειληµµένες/ενδεχόµενες υποχρεώσεις

Το Συγκρότηµα δεν είχε οποιεσδήποτε άλλες ανειληµµένες ή ενδεχόµενες υποχρεώσεις. 

18. Ιθύνουσα εταιρεία

19. Γεγονότα µεταγενέστερα του ισολογισµού

Κατά την ηµεροµηνία έγκρισης των οικονοµικών καταστάσεων δεν υπήρχαν οποιαδήποτε σηµαντικά γεγονότα
µεταγενέστερα του ισολογισµού. 

Η δίκαιη αξία των στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων στο τέλος της κάθε περιόδου είναι περίπου ίδια µε
την αξία στην οποία παρουσιάζονται στον ισολογισµό.

Η Εταιρεία δοµεί τον πιστωτικό κίνδυνο στον οποίο εκτίθεται θέτοντας όρια στο επίπεδο κινδύνου που είναι
αποδεκτός σε σχέση µε ένα χρεώστη.

Οι εταιρείες Συλλογικών αποδόσεων, οι αποδέκτες και βοηθοί αποδέκτες έχουν βάσει του περί Συλλογικών
Στοιχηµάτων Νόµου, τραπεζικές εγγυήσεις προς όφελος του Υπουργού Οικονοµικών για την κάλυψη τόσο του
φόρου στοιχηµάτων όσο και τυχόν κερδισάντων µη πληρωθέντων στοιχηµάτων. Το συνολικό ύψος των
τραπεζικών εγγυήσεων που έχουν παρασχεθεί από το Συγκρότηµα προς όφελος του Υπουργού Οικονοµικών
ανέρχεται στις Κ£3.610.000. Μέχρι την ηµεροµηνία του ισολογισµού δεν έχει εγερθεί οποιαδήποτε απαίτηση µε
βάση τις εγγυήσεις αυτές.

Ιθύνουσα της Εταιρείας είναι η ΟΠΑΠ Α.Ε. που είναι ∆ηµόσια εταιρεία εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αξιών
Αθηνών και κατέχει το 90% του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού εκκρεµούσαν εναντίον του Συγκροτήµατος δικαστικές αγωγές µε
απαιτήσιες για κέρδη στοιχηµάτων ύψους K£79.947. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θεωρεί ότι οι πιθανότητες
έκδοσης απόφασης από το ∆ικαστήριο εναντίον του Συγκροτήµατος είναι περιορισµένες. Οι υποθέσεις αυτές
δεν έχουν εκδικαστεί µέχρι την ηµεροµηνία υπογραφής των οικονοµικών καταστάσεων και είναι ορισµένες για
ακρόαση µέχρι το τέλος Απριλίου 2007.

Τα κύρια χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού του Συγκροτήµατος είναι οι χρεώστες. Οι κύριες
χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις του Συγκροτήµατος είναι οι πιστωτές.




