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OPAP International Limited

Πληροφορίες εταιρείας

Διοικητικό Συμβούλιο: Ιωάννης Σπανουδάκης (Πρόεδρος) (διορίστηκε στις 3
Φεβρουαρίου 2010)
Χρήστος Χατζηεμμανουήλ (παραιτήθηκε στις 3 Φεβρουαρίου
2010)
Σοφοκλής Αλιφιεράκης (διορίστηκε στις 20 Φεβρουαρίου 2009
και παραιτήθηκε στις 3 Φεβρουαρίου 2010)
Νικόλαος Κοτίδης (διορίστηκε στις 20 Φεβρουαρίου 2009 και
παραιτήθηκε στις 3 Φεβρουαρίου 2010)
Ζαχαρίας Κυριάκου (διορίστηκε στις 13 Μαίου 2009 και
παραιτήθηκε στις 3 Φεβρουαρίου 2010)
Χαράλαμπος Στυλιανού (διορίστηκε στις 13 Μαίου 2009 και
παραιτήθηκε στις 3 Φεβρουαρίου 2010)
Παναγιώτης Βρυώνη (διορίστηκε στις 3 Φεβρουαρίου 2010)
Βενετσάνος Ρογκάκος (διορίστηκε στις 3 Φεβρουαρίου 2010)
Νικόλαος Σοφοκλέους (διορίστηκε στις 3 Φεβρουαρίου 2010)
Αστέριος Λαχανάς (διορίστηκε στις 3 Φεβρουαρίου 2010)
Νικόλαος Παυλιάς (διορίστηκε στην 9 Ιουλίου 2010)

Γραμματέας Εταιρείας: Έλενα Πάντζιαρου (διορίστηκε στις 12 Φεβρουαρίου 2010)
Νικόλαος Κοτίδης (διορίστηκε στις 20 Φεβρουαρίου 2009 και
παραιτήθηκε στις 3 Φεβρουαρίου 2010)

Ανεξάρτητοι Ελεγκτές: Grant Thornton (Cyprus) Ltd
Εγκεκριμένοι Λογιστές
Αγίου Νικολάου 41-49
Nimeli Court, Block C
Τ.Θ. 23907
1687 Λευκωσία, Κύπρος

Εγγεγραμμένο γραφείο: Λυκαβητού 58
2401 Έγκωμη
Λευκωσία

Αριθμός εγγραφής: 145913
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OPAP International Limited

Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει την έκθεση του μαζί με τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της
Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010.

Κύρια δραστηριότητα
Η κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας είναι η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών αποκλειστικά και εξ
ολοκλήρου για τη διοργάνωση του παιχνιδιού «ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ».  Συγκεκριμένα οι υπηρεσίες αφορούν
την παροχή συνδρομής για την οργάνωση στοιχημάτων, την αξιολόγηση στοιχηματικών προιόντων, τη
διαμόρφωση των αποδόσεων, την διαχείριση κινδύνου, υπηρεσίες μεταφοράς τεχνογνωσίας, υπηρεσίες trading
και infocasting. Η μελλοντική επιδίωξη της Εταιρείας είναι η απόκτηση όλων των επενδύσεων και
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της ΟΠΑΠ Α.Ε. εκτός Ελλάδος.

Υποκαταστήματα
Οι δραστηριότητες της Εταιρείας διεξάγονται μέσω υποκαταστημάτος στην Ελλάδα.

Ανασκόπηση τρέχουσας κατάστασης, προβλεπόμενες μελλοντικές εξελίξεις και σημαντικοί κίνδυνοι
Η εξέλιξη της Εταιρείας μέχρι σήμερα, τα οικονομικά της αποτελέσματα και η οικονομική της θέση όπως
παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις θεωρούνται ικανοποιητικά.

Αποτελέσματα
Τα αποτελέσματα της Εταιρείας για το έτος παρουσιάζονται στις σελίδες 8.  Η καθαρή ζημιά για το έτος
μεταφέρεται στα αποθεματικά.

Μετοχικό κεφάλαιο
Δεν υπήρξαν αλλαγές στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά τη διάρκεια του υπό εξέταση έτους.

Διοικητικό Συμβούλιο
Τα μέλη τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ στις 31 Δεκεμβρίου 2010 και κατά την ημερομηνία της έκθεσης αυτής
παρουσιάζονται στη σελίδα 1. Οι κύριοι Σοφοκλής Αλιφιεράκης και Νικόλαος Κοτίδης, Ζαχαρίας Κυριάκου και
Χαράλαμπος Στυλιανού παραιτήθηκαν στις 3 Φεβρουαρίου 2010. Ο Κύριος Χρήστος Χατζηεμμανουήλ
παραιτήθηκε στις 3 Φεβρουαρίου 2010 από την θέση του Προέδρου και την ίδια ημερομηνία διορήστηκε στην
θέση του ο κύριος Ιωάννης Σπανουδάκης. Την ίδια ημερομηνία διορίστηκαν οι κύριοι Παναγιώτης Βρυώνη,
Βενετσάνος Ρογκάκος, Νικόλαος Σοφοκλέους και Αστέριος Λαχανάς. Επίσης την 9 Ιουλίου 2010 διορίστηκε ο
κύριος Νικόλαος Παυλιάς.

Σύμφωνα με τo Καταστατικό της Εταιρείας όλα τα σημερινά μέλη τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ διατηρoύν τo
αξίωμα τoυς.

Δεν υπήρξαν σημαντικές αλλαγές στην ανάθεση ευθυνών και αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Γεγονότα μεταγενέστερα της λήξης του έτους
Δεν υπήρξαν σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της ημερομηνίας αναφοράς που να έχουν σχέση με την
κατανόηση των οικονομικών καταστάσεων.
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OPAP International Limited

Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Ανεξάρτητοι Ελεγκτές
Οι ανεξάρτητοι ελεγκτές, Grant Thornton (Cyprus) Ltd, έχoυν εκδηλώσει επιθυμία vα εξακολουθήσουν vα
παρέχουν τις υπηρεσίες τoυς και ψήφισμα πoυ vα εξoυσιoδoτεί το Διοικητικό Συμβoύλιο vα καθoρίσει την
αμoιβή τoυς, θα κατατεθεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Με εντoλή τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ,

Ιωάννης Σπανουδάκης (Πρόεδρος)
Σύμβουλος

Λευκωσία, Κύπρος, 18 Φεβρουαρίου 2011
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ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΠΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ OPAP INTERNATIONAL
LIMITED

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων

Έχουμε ελέγξει τις οικονομικές καταστάσεις της OPAP International Limited (η
''Εταιρεία'') στις σελίδες 7 μέχρι 21, που αποτελούνται από την κατάσταση οικονομικής
θέσης στις 31 Δεκεμβρίου 2010, και τις καταστάσεις συνολικών εσόδων, μεταβολών ιδίων
κεφαλαίων και ταμειακών ροών για το έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και
περίληψη των σημαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηματικές σημειώσεις.

Ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις Οικονομικές Καταστάσεις

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση οικονομικών
καταστάσεων που να δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ)
και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113.  Η ευθύνη αυτή
περιλαμβάνει: σχεδιασμό, εφαρμογή και τήρηση εσωτερικών δικλίδων σχετικών με την
κατάρτιση και τη δίκαιη παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από
ουσιώδες σφάλμα, είτε οφείλεται σε απάτη είτε σε λάθος, επιλογή και εφαρμογή κατάλληλων
λογιστικών πολιτικών, και υπολογισμό λογιστικών εκτιμήσεων που είναι λογικές για τις
περιστάσεις.

Ευθύνη των  Ελεγκτών

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσειων με
βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Ελέγχου.  Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας
καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση
λελογισμένης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από
ουσιώδες σφάλμα.

Ένας έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών
τεκμηρίων σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις.  Οι
επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζοται στην κρίση του ελεγκτή, περιλαμβανομένης της
εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους σφάλματος των οικονομικών καταστάσεων, είτε οφείλεται
σε απάτη είτε σε λάθος.  Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνων, ο ελεγκτής
εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση οικονομικών
καταστάσεων της οντότητας που δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα με σκοπό το σχεδιασμό
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ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΤΗΣ OPAP INTERNATIONAL LIMITED (συνέχεια)

ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση
γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της οντότητας.  Ο έλεγχος
περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που
χρησιμοποιήθηκαν και του λελογισμένου των λογιστικών εκτιμήσεων που έγιναν από το
Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και την αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των
οικονομικών καταστάσεων.

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα
για να παράσχουν βάση για την ελεγκτική μας γνώμη.

Γνώμη

Κατά τη γνώμη μας, οι οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της
οικονομικής θέσης της OPAP International Limited στις 31 Δεκεμβρίου 2010 και της
χρηματοοικονομικής επίδοσης και των ταμειακών ροών της για το έτος που έληξε την
ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως
αυτά υιοθετήθηκαν από την ΕΕ 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 οικονομικές καταστάσεις παρέχουν τις απαιτούμενες από

τον περί Εταιρειών Νόμο της Κύπρου , Κεφ 113, πληροφορίες με τον απαιτούμενο

τρόπο.

 Κατά τη γνώμη μας, οι πληροφορίες που δίνονται στην έκθεση του Διοικητικού

Συμβουλίου στις σελίδες 2 μέχρι 3 συνάδουν με τις οικονομικές καταστάσεις.
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ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΤΗΣ OPAP INTERNATIONAL LIMITED (συνέχεια)

Άλλο Θέμα

Αυτή η έκθεση, περιλαμβανομένης και της γνώμης, ετοιμάστηκε για τα μέλη της Εταιρείας
ως σώμα και μόνο σύμφωνα με το Άρθρο 156 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113 και για
κανένα άλλο σκοπό.  Δίνοντας αυτή τη γνώμη δεν αποδεχόμαστε ή αναλαμβάνουμε ευθύνη
για οποιοδήποτε άλλο σκοπό ή προς οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο στη γνώση του οποίου
αυτή η έκθεση δυνατόν να περιέλθει.

Grant Thornton (Cyprus) Ltd
Εγκεκριμένοι Λογιστές

Λευκωσία, 18 Φεβρουαρίου 2011
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OPAP International Limited

Κατάσταση οικονομικής θέσης

31 Δεκεμβρίου 2010

2010 2009
Σημ. € €

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Επενδύσεις σε συνδεδεμένες εταιρείες 5 9.760.000 9.760.000

9.760.000 9.760.000

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα ποσά 6 331.892 45.250
Μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο 7 177.637 1.106.891

509.529 1.152.141

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 10.269.529 10.912.141

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ίδια κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο 8 5.130.000 5.130.000
Συσσωρευμένες ζημιές (866.066) (800.070)

4.263.934 4.329.930

Μη τρέχουσες υποχρεώσεις
Δανεισμός 9 5.789.766 5.782.878

5.789.766 5.782.878

Τρέχουσες υποχρεώσεις
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές 10 184.019 799.333
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 11 31.810 -

215.829 799.333

Σύνολο υποχρεώσεων 6.005.595 6.582.211

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 10.269.529 10.912.141

Στις 18 Φεβρουαρίου 2011 το Διοικητικό Συμβούλιο της OPAP International Limited ενέκρινε αυτές τις
οικονομικές καταστάσεις για έκδοση.

.................................... ....................................
Ιωάννης Σπανουδάκης Βενετσάνος Ρογκάκος
Πρόεδρος Σύμβουλος

Οι σημειώσεις στις σελίδες 11 μέχρι 21 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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OPAP International Limited

Κατάσταση συνολικών εσόδων

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010

2010 2009
Σημ. € €

Εισοδήματα 12 1.941.541 347.329

Έξοδα διοίκησης (1.877.425) (320.609)
Έξοδα διανομής και πωλήσεων (5.563) -
Κέρδος από εργασίες 13 58.553 26.720
Έσοδα χρηματοδότησης 15 14.673 55.133
Έξοδα χρηματοδότησης 15 (105.041) (89.151)
Ζημιά πριν από τη φορολογία (31.815) (7.298)

Έξοδο φορολογίας 16 (34.181) (11.472)
Ζημιά για το έτος (65.996) (18.770)

Άλλα συνολικά έσοδα - -
Συνολικές ζημιές για το έτος (65.996) (18.770)

Οι σημειώσεις στις σελίδες 11 μέχρι 21 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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OPAP International Limited

Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010

Μετοχικό
κεφάλαιο

Συσσωρευμένες
ζημιές Ολικό

€ € €
Την 1 Ιανουαρίου 2009 5.130.000 (781.300) 4.348.700

Συνολικά έσοδα
Ζημιά για το έτος - (18.770) (18.770)
Συνολικές ζημιές για το 2009 - (18.770) (18.770)

Στις 31 Δεκεμβρίου 2009/ 1 Ιανουαρίου 2010 5.130.000 (800.070) 4.329.930

Συνολικά έσοδα
Ζημιά για το έτος - (65.996) (65.996)
Συνολικές ζημιές για το 2010 - (65.996) (65.996)

Στις 31 Δεκεμβρίου 2010 5.130.000 (866.066) 4.263.934

Εταιρείες που δεν διανέμουν 70% των κερδών τους μετά τη φορολογία, όπως προσδιορίζονται από τον περί
Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμο, κατά τη διάρκεια των δύο ετών από το τέλος του
φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται, θα θεωρείται πως έχουν διανέμει αυτό το ποσό σαν
μέρισμα. Έκτακτη αμυντική εισφορά προς 15% θα είναι πληρωτέα πάνω σε αυτή τη λογιζόμενη διανομή
μερίσματος στην έκταση που οι μέτοχοι (άτομα και εταιρείες), κατά το τέλος της περιόδου των δύο ετών από το
τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται, είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου. Το ποσό
αυτό της λογιζόμενης διανομής μερίσματος μειώνεται με οποιοδήποτε πραγματικό μέρισμα ήδη διανεμήθηκε
για το έτος στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται. Αυτή η έκτακτη αμυντική εισφορά καταβάλλεται από την εταιρεία
για λογαριασμό των μετόχων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 11 μέχρι 21 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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OPAP International Limited

Κατάσταση ταμειακών ροών

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010

2010 2009
Σημ. € €

Λειτουργικές δραστηριότητες
Ζημιά πριν από τη φορολογία (31.815) (7.298)
Αναπροσαρμογές:

Απόσβεση άυλων περιουσιακών στοιχείων 4 615 -
Πιστωτικά μερίσματα 12 - (61.000)
Πιστωτικούς τόκους 15 (14.673) (55.133)
Χρεωστικούς τόκους 15 93.993 78.723

48.120 (44.708)
Αλλαγές στο κεφάλαιο κινήσεως:

Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα ποσά (286.642) (44.908)
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές (615.314) 794.568

Ροή μετρητών (για) / από εργασίες (853.836) 704.952
Είσπραξη μερισμάτων - 61.000
Πληρωμή φόρων (2.371) (11.472)
Καθαρά μετρητά (για) / από λειτουργικές δραστηριότητες (856.207) 754.480

Επενδυτικές δραστηριότητες
Πληρωμή για αγορά άυλων στοιχείων ενεργητικού 4 (615) -
Πληρωμή για αγορά επενδύσεων σε συνδεδεμένες εταιρείες 5 - (9.760.000)
Είσπραξη τόκων 14.673 55.133
Καθαρά μετρητά από / (για) επενδυτικές δραστηριότητες 14.058 (9.704.867)

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από νέα δάνεια 6.888 5.740.000
Πληρωμή τόκων (93.993) (35.845)
Καθαρά μετρητά (για) / από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (87.105) 5.704.155

Καθαρή μείωση σε μετρητά και αντίστοιχα μετρητών (929.254) (3.246.232)
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών:
Στην αρχή του έτους 7 1.106.891 4.353.123
Στο τέλος του έτους 7 177.637 1.106.891

Οι σημειώσεις στις σελίδες 11 μέχρι 21 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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OPAP International Limited

Σημειώσεις στις οικονομικές καταστάσεις

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010

1. Λογιστικές πολιτικές

Οι κυριότερες λογιστικές πολιτικές που υιοθετήθηκαν στην κατάρτιση αυτών των οικονομικών καταστάσεων
αναφέρονται πιο κάτω. Αυτές οι πολιτικές έχουν εφαρμοστεί με συνέπεια για όλες τις περιόδους που
παρουσιάζονται σε αυτές τις οικονομικές καταστάσεις, εκτός από όπου δηλώνεται διαφορετικά.

1.1 Βάση κατάρτισης

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
(ΔΠΧA) όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών
Νόμου, Κεφ.113, της Κύπρου. Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί με βάση την πολιτική του
ιστορικού κόστους.

1.2 Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρημένων ΔΠΧΑ

Κατά το τρέχον έτος η Εταιρεία έχει εφαρμόσει όλα τα καινούργια και αναθεωρημένα ΔΠΧΑ τα οποία
σχετίζονται με τις εργασίες της και είναι εφαρμόσιμα για λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την 1 Ιανουαρίου
2010 και τα οποία έχουν επίσης εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εφαρμογή αυτή δεν έχει επιφέρει
σημαντικές αλλαγές στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.

Όλα τα ΔΠΧΑ που έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) και τα οποία είναι
εφαρμόσιμα για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010, έχουν εγκριθεί από την ΕΕ μέσω της διαδικασίας
έγκρισης που καθιέρωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με εξαίρεση συγκεκριμένων διατάξεων του ΔΛΠ 39:
“Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίμηση” σχετικά με τη λογιστική αντιστάθμισης
χαρτοφυλακίου.

Τα ακόλουθα Πρότυπα, Αναθεωρήσεις σε Πρότυπα και Διερμηνείες έχουν εκδοθεί κατά την ημερομηνία
έγκρισης αυτών των οικονομικών καταστάσεων αλλά δεν είναι ακόμη εφαρμόσιμα για το έτος που έληξε στις 31
Δεκεμβρίου 2010:

Πρότυπα και Διερμηνείες που εγκρίθηκαν από την ΕΕ

 ΔΛΠ 24 (Αναθεωρημένο): “Γνωστοποιήσεις Συνδεδεμένων Μερών” (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους

που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2011).

 ΕΔΔΠΧΑ 19: “Εξόφληση Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων με Συμμετοχικούς Τίτλους” (εφαρμόζεται

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

 Τροποποίηση στο ΔΛΠ 32: “Κατηγοριοποίηση Εκδόσεων Δικαιωμάτων” (εφαρμόζεται για ετήσιες

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Φεβρουαρίου 2010).

 Τροποποίηση στην ΕΔΔΠΧΑ 14: “Προπληρωμές Ελάχιστης Κεφαλαιακής Απαίτησης” (εφαρμόζεται για

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2011).
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OPAP International Limited

Σημειώσεις στις οικονομικές καταστάσεις

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010

1. Λογιστικές πολιτικές (συνέχεια)

Πρότυπα και Διερμηνείες που δεν εγκρίθηκαν από την ΕΕ

 ΔΠΧΑ 9: “Χρηματοοικονομικά Μέσα: Ταξινόμηση και Αποτίμηση” (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους

που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2013).

 Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ - 2010 (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου

2010 / 1 Ιανουαρίου 2011).

 Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 7: Γνωστοποιήσεις - Μεταβιβάσεις Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών

Στοιχείων (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2011).

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένει πως όταν αυτά τα Πρότυπα ή οι Διερμηνείες καταστούν εφαρμόσιμα σε
μελλοντικές περιόδους δεν θα έχουν σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.

1.3 Επενδύσεις σε συνδεδεμένες εταιρείες  

Συνδεδεμένη είναι μία οικονομική οντότητα πάνω στην οποία η Εταιρεία ασκεί σημαντική επιρροή αλλά όχι
έλεγχο ή από κοινού έλεγχο.  Σημαντική επιρροή είναι η δυνατότητα συμμετοχής στις αποφάσεις της
οικονομικής και επιχειρηματικής πολιτικής της οντότητας, και που συνήθως συνοδεύεται από ένα μερίδιο μεταξύ
20% και 50% στα δικαιώματα ψήφου.

Οι επενδύσεις σε συνδεδεμένες εταιρείες παρουσιάζονται στην τιμή κτήσης μείον ζημιές απομείωσης, οι οποίες
αναγνωρίζονται ως έξοδα της περιόδου στην οποία προκύπτουν.

Η μέθοδος καθαρής θέσης δεν εφαρμόζεται, εφ' όσον η Εταιρεία είναι η ίδια θυγατρική εταιρεία άλλου νομικού
προσώπου το οποίο ετοιμάζει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που συνάδουν με τα ΔΠΧΑ και βάση του
ΔΛΠ 28 εξαιρείται από την υποχρέωση αυτή.
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OPAP International Limited

Σημειώσεις στις οικονομικές καταστάσεις

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010

1. Λογιστικές πολιτικές (συνέχεια)

1.4 Χρηματοοικονομικά μέσα

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις καταχωρούνται στην
κατάσταση οικονομικής θέσης της Εταιρείας, από τη στιγμή που η Εταιρεία καθίσταται ένα μέρος εκ των
συμβαλλομένων του χρηματοοικονομικού μέσου.

Δάνεια και εισπρακτέα

(i) Απαιτήσεις από εμπορικές δραστηριότητες

Οι απαιτήσεις από εμπορικές δραστηριότητες αρχικά αποτιμώνται στην δίκαιη αξία και
μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με τη χρήση της μεθόδου του πραγματικού
επιτοκίου. Κατάλληλες προβλέψεις για εκτιμώμενα μη ανακτήσιμα ποσά αναγνωρίζονται στα
αποτελέσματα όταν υπάρχει αντικειμενική απόδειξη ότι το περιουσιακό στοιχείο έχει απομειωθεί. Η
αναγνωριζόμενη πρόβλεψη αποτιμάται ως η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας του περιουσιακού
στοιχείου και της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών προεξοφλημένων
με το πραγματικό επιτόκιο που ίσχυε κατά την αρχική αναγνώριση.

Χρεώστες ανεπίδεκτοι εισπράξεων διαγράφονται, όπου θεωρείται κατάλληλο.

 Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αποτελούν υποχρεώσεις για πληρωμή με μετρητά ή άλλα
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία καθίσταται ένα μέρος εκ των
συμβαλλομένων του χρηματοοικονομικού μέσου.  Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις καταχωρούνται
αρχικά σε δίκαιη αξία, μετά την αφαίρεση των σχετικών εξόδων συναλλαγής.  Οι χρηματοοικονομικές
υποχρεώσεις αποτιμούνται μετέπειτα σε αποσβεσθείσα τιμή κόστους με τη μέθοδο του πραγματικού
επιτοκίου.

Μια χρηματοοικονομική υποχρέωση διαγράφεται όταν εξοφλείται, ακυρώνεται ή εκπνέει.

Η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας μιας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης που ανταλλάσσεται από μια
άλλη με ουσιαστικά διαφορετικούς όρους αντιμετωπίζεται λογιστικά ως εξόφληση της αρχικής
χρηματοοικονομικής υποχρέωσης και αναγνώριση νέας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης.  Διαφορές που
προκύπτουν αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα.

Δάνεια

Τα δάνεια αναγνωρίζονται αρχικά σε δίκαιη αξία που είναι συνήθως το αρχικό ποσό χορήγησης, μείον
σχετικά κόστη συναλλαγής που προέκυψαν. Τα δάνεια παρουσιάζονται μετέπειτα στην αποσβεσθείσα τιμή
κόστους. Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των εισπράξεων (μετά την αφαίρεση των εξόδων) και του
προεξοφλημένου ποσού του διακανονισμού ή της εκπλήρωσης του δανείου αναγνωρίζεται στην χρονική
διάρκεια του δανείου με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου σύμφωνα με την λογιστική πολιτική της
Εταιρείας για το κόστος δανεισμού (βλέπε πιο κάτω).
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Σημειώσεις στις οικονομικές καταστάσεις

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010

1. Λογιστικές πολιτικές (συνέχεια)

1.5 Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών

Τα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών περιλαμβάνουν μετρητά στο ταμείοκαι στην τράπεζα.

1.6 Προβλέψεις

Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει μια παρούσα νομική ή τεκμαιρόμενη υποχρέωση που
προκύπτει από προηγούμενα γεγονότα, είναι πιθανό να υπάρξει ροή περιουσιακών στοιχείων για εξόφληση αυτής
της υποχρέωσης, και το ποσό της υποχρέωσης μπορεί να υπολογιστεί αξιόπιστα. Όταν η Εταιρεία αναμένει η
πρόβλεψη να αποπληρωθεί, για παράδειγμα με βάση ένα ασφαλιστικό συμβόλαιο, η αποπληρωμή αναγνωρίζεται
ως ξεχωριστό περιουσιακό στοιχείο μόνο όταν η αποπληρωμή είναι σχεδόν βεβαία.

1.7 Έσοδα

Τα έσοδα αποτιμούνται στην δίκαιη αξία του τιμήματος που εισπράχθηκε ή θα εισπραχθεί και αντιπροσωπεύουν
ποσά εισπρακτέα για πωληθέντα εμπορεύματα και παρεχόμενες υπηρεσίες κατά την κανονική ροή της
λειτουργίας της επιχείρησης της Εταιρείας, καθαρά από εκπτώσεις και φόρους που σχετίζονται με τις πωλήσεις. 

Τα έσοδα αναγνωρίζονται όταν το ποσό του εσόδου μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα, είναι πιθανόν ότι τα
οικονομικά οφέλη που απορρέουν από τη συναλλαγή θα τα επωφεληθεί η Εταιρεία, τα κόστη που προέκυψαν ή
πρόκειται να προκύψουν μπορούν να αποτιμηθούν αξιόπιστα, και όταν επίσης τα κριτήρια για κάθε διαφορετική
δραστηριότητα της Εταιρείας πληρούνται. Αυτά τα συγκεκριμένα με τις δραστηριότητες  κριτήρια αναγνώρισης
περιγράφονται πιο κάτω:

 Παροχή υπηρεσιών

Τα εισοδήματα από την παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται στη λογιστική περίοδο που προσφέρονται οι
υπηρεσίες με αναφορά στη συμπλήρωση της συγκεκριμένης συναλλαγής υπολογισμένη με βάση τις υπηρεσίες
που προσφέρθηκαν ως αναλογία των συνολικών υπηρεσιών που θα προσφερθούν.

 Πιστωτικοί τόκοι

Τα έσοδα από τόκους καταχωρούνται βάσει του ανεξόφλητου κεφαλαίου και του κατάλληλου πραγματικού
επιτοκίου το οποίο είναι το επιτόκιο που ακριβώς προεξοφλεί τις εκτιμώμενες μελλοντικές ταμειακές
εισπράξεις οι οποίες αναμένεται να εισρεύσουν καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του περιουσιακού στοιχείου ώστε
να εξισώνονται με την καθαρή λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου.

 Πιστωτικά μερίσματα

Τα πιστωτικά μερίσματα αναγνωρίζονται ως έσοδα όταν το δικαίωμα της Εταιρείας να εισπράξει θεωρείται
δεδομένο.
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Σημειώσεις στις οικονομικές καταστάσεις

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010

1. Λογιστικές πολιτικές (συνέχεια)

1.8 Φορολογία

Το έξοδο του φόρου αντιπροσωπεύει το άθροισμα του τρέχοντος πληρωτέου φόρου και του αναβαλλόμενου
φόρου.

Ο τρέχων καταβλητέος φόρος βασίζεται στο φορολογητέο κέρδος της χρήσης. Το φορολογητέο κέρδος διαφέρει
από το κέρδος που εμφανίζεται στα αποτελέσματα διότι το φορολογητέο κέρδος δεν συμπεριλαμβάνει έσοδα ή
έξοδα που φορολογούνται ή εκπίπτονται, σε άλλες χρήσεις και επιπλέον δεν συμπεριλαμβάνει κονδύλια τα οποία
ουδέποτε φορολογούνται ή εκπίπτονται. Η υποχρέωση της Εταιρείας για τον τρέχοντα φόρο υπολογίζεται
σύμφωνα με τους ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές ή αυτούς που ουσιαστικά έχουν θεσπιστεί κατά την
ημερομηνία αναφοράς.

2. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και άσκηση κρίσης

Οι λογιστικοί υπολογισμοί και εκτιμήσεις αξιολογούνται σε συνεχή βάση και βασίζονται στην ιστορική εμπειρία
και σε άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων προσδοκιών σχετικά με μελλοντικά γεγονότα που πιστεύεται
ότι είναι λογικά σύμφωνα με τις περιστάσεις.

 Αβεβαιότητα εκτιμήσεων

Η Εταιρεία κάνει υπολογισμούς και παραδοχές σε σχέση με το μέλλον. Ως αποτέλεσμα οι λογιστικοί
υπολογισμοί σπανίως ισούνται με τα πραγματικά αποτελέσματα. Οι υπολογισμοί και οι παραδοχές που
πιθανόν να προκαλέσουν ουσιώδη αναπροσαρμογή στη λογιστική αξία περιουσιακών στοιχείων και
υποχρεώσεων κατά το επόμενο οικονομικό έτος παρουσιάζονται πιο κάτω:

Φορολογία

Για τον προσδιορισμό της πρόβλεψης για εταιρικό φόρο απαιτούνται σημαντικές εκτιμήσεις. Για
συγκεκριμένες συναλλαγές και υπολογισμούς, ο προσδιορισμός της τελικής φορολογίας είναι αβέβαιος κατά
τη συνήθη πορεία των εργασιών. Η Εταιρεία αναγνωρίζει υποχρεώσεις για προβλεπόμενα φορολογικά
ζητήματα με βάση υπολογισμούς για το κατά πόσο θα προκύψει επιπρόσθετη φορολογία. Όπου το τελικό
φορολογικό αποτέλεσμα αυτών των ζητημάτων διαφέρει από το ποσό που έχει αρχικά αναγνωριστεί, οι
διαφορές επηρεάζουν την πρόβλεψη για εταιρικό φόρο και αναβαλλόμενη φορολογία στην περίοδο που έγινε
ο προσδιορισμός.
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Σημειώσεις στις οικονομικές καταστάσεις

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010

3. Διαχείριση κεφαλαίου

Η Εταιρεία για σκοπούς διαχείρισης καθορίζει ως κεφάλαια το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων,
συμπεριλαμβανομένων όλων των αποθεματικών, συν δευτερεύουσας μορφής δανεισμό.

Η Εταιρεία διαχειρίζεται τα κεφάλαια της ούτως ώστε να διασφαλίζει ότι θα συνεχίσει να λειτoυργεί ως δρώσα
oικονoμική μoνάδα και ταυτόχρονα θα έχει την μέγιστη δυνατή απόδοση για τους μετόχους μέσω της βέλτιστης
αναλογίας ιδίων κεφαλαίων και καθαρού δανεισμού. Η γενική στρατηγική της Εταιρείας δεν έχει αλλάξει από το
προηγούμενο έτος.

Η Εταιρεία διαχειρίζεται την κεφαλαιουχική της δομή και λαμβάνει λογικά μέτρα υπό το φως αλλαγών στις
οικονομικές συνθήκες και τα χαρακτηριστικά των κινδύνων που αφορούν την επιχείρηση και τα περιουσιακά της
στοιχεία. Για να διατηρήσει ή να βελτιώσει την κεφαλαιουχική της δομή η Εταιρεία μπορεί να εκδόσει μετοχές,
να πωλήσει περιουσιακά στοιχεία για να μειώσει το δανεισμό, να επαναχρηματοδοτήσει υπάρχοντα δάνεια, και να
αναπροσαρμόσει το ποσό της οποιασδήποτε διανομής μερισμάτων.

Ο καθαρός δανεισμός και τα κεφάλαια στο τέλος του έτους υπολογίζονται χρησιμοποιώντας τα πιο κάτω ποσά,
όπως εμφανίζονται στην κατάσταση οικονομικής θέσης:

2010 2009
€ €

Δανεισμός 5.789.766 5.782.878
Μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο (177.637) (1.106.891)
Καθαρός δανεισμός 5.612.129 4.675.987

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 4.263.934 4.329.930
Δάνεια από συνδεδεμένα μέρη 5.789.766 5.782.878
Κεφάλαια 10.053.700 10.112.808

Σύμφωνα με τον πιο πάνω υπολογισμό, ο δείκτης Καθαρού Δανεισμού προς Κεφάλαια στο τέλος του 2010 ήταν
55,82 % ( 2009: 46,24 %). Η αύξηση του δείκτη οφείλεται κυρίως στην μείωση στα μετρητά.

4. Άυλα περιουσιακά στοιχεία

Λογισμικά
προγράμματα Ολικό

€ €
Κόστος
Προσθήκες 615 615
Στις 31 Δεκεμβρίου 2010 615 615

Αποσβέσεις
Χρέωση για το έτος (Σημ.13) 615 615
Στις 31 Δεκεμβρίου 2010 615 615

Καθαρή λογιστική αξία
Στις 31 Δεκεμβρίου 2010 - -
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OPAP International Limited

Σημειώσεις στις οικονομικές καταστάσεις

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010

5. Επενδύσεις σε συνδεδεμένες εταιρείες

2010 2009
€ €

Την 1 Ιανουαρίου 9.760.000 -
Προσθήκες - 9.760.000
Στις 31 Δεκεμβρίου 9.760.000 9.760.000

Λεπτομέρειες των επενδύσεων είναι ως ακολούθως:

Όνομα Χώρα συστάσεως

Άμεση
συμμετοχή

%

Έμμεση
συμμετοχή

%
Neurosoft A.E Ελλάδα 25,42 25,42

Το Μάιο του 2009 η συνδεδεμένη εταιρεία εισήχθει στο Χρηματιστήριο του Μιλάνο και στις 31 Δεκεμβρίου
2010, η χρηματιστηριακή αξία των μετοχών που κατέχει η Εταιρεία ανέρχεται στα €7.440.737 (2009:
€16.563.859).

6. Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα ποσά

2010 2009
€ €

Χρεωστικά υπόλοιπα τρεχούμενων λογαριασμών μετόχων (Σημ.17) 331.742 40.731
Προκαταβολές και προπληρωμές 150 4.519

331.892 45.250

Η δίκαιη αξία των εμπορικών και άλλων εισπρακτέων που έχουν λήξη εντός ενός έτους είναι περίπου η ίδια με τη
λογιστική τους αξία.

7. Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών

2010 2009
€ €

Μετρητά στο ταμείο 529 1.602
Μετρητά στη τράπεζα 177.108 1.105.289

177.637 1.106.891
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OPAP International Limited

Σημειώσεις στις οικονομικές καταστάσεις

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010

8. Μετοχικό κεφάλαιο

2010 2010 2009 2009
Αριθμός
μετοχών €

Αριθμός
μετοχών €

Εγκεκριμένο
Συνήθεις μετοχές του €1 η καθεμιά 3.000.000 5.130.000 3.000.000 5.130.000

Κεφάλαιo πoυ εκδόθηκε και πληρώθηκε
εξ'oλoκλήρoυ
Την 1 Ιανουαρίου 3.000.000 5.130.000 3.000.000 5.130.000
Στις 31 Δεκεμβρίου 3.000.000 5.130.000 3.000.000 5.130.000

9. Δανεισμός

2010 2009
€ €

Μη βραχυπρόθεσμα δάνεια
Δάνεια από συνδεδεμένες εταιρείες (Σημ.17) 5.789.766 5.782.878

5.789.766 5.782.878

10. Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές

2010 2009
€ €

Εμπορικοί πιστωτές 13.324 -
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 46.620 34.278
Ποσά πληρωτέα στη μητρική εταιρεία (Σημ.17) - 707.688
Οφειλόμενα έξοδα 124.075 57.367

184.019 799.333

Η δίκαιη αξία των εμπορικών και άλλων πιστωτών που έχουν λήξη εντός ενός έτους είναι περίπου η ίδια με τη
λογιστική αξία κατά την ημερομηνία αναφοράς.

11. Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις

2010 2009
€ €

Εταιρικός φόρος 31.810 -
31.810 -

12. Εισοδήματα
2010 2009

€ €
Παροχή υπηρεσιών 1.941.541 286.329
Πιστωτικά μερίσματα - 61.000

1.941.541 347.329
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OPAP International Limited

Σημειώσεις στις οικονομικές καταστάσεις

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010

13. Κέρδος από εργασίες

2010 2009
€ €

Το κέρδος από εργασίες αναφέρεται μετά τη χρέωση των πιο κάτω κονδυλίων:
Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων (Σημ.4) 615 -
Κόστος προσωπικού συμπεριλαμβανομένων και των συμβούλων υπό την
εκτελεστική τους ιδιότητα (Σημ.14) 1.000.466 167.746
Αμοιβή ελεγκτών 3.500 5.714

14. Κόστος προσωπικού

2010 2009
€ €

Αμοιβή συμβούλων υπό εκτελεστική ιδιότητα 72.462 -
Μισθοί και ημερομίσθια 742.195 134.741
Κοινωνικές ασφαλίσεις και άλλα ταμεία 185.809 33.005

1.000.466 167.746

15. Έσοδα / έξοδα χρηματοδότησης

2010 2009
€ €

Πιστωτικοί τόκοι 14.673 55.133
Έσοδα χρηματοδότησης 14.673 55.133

Τόκοι πληρωτέοι 93.993 78.723
Διάφορα έξοδα χρηματοδότησης 11.048 10.428
Έξοδα χρηματοδότησης 105.041 89.151

Καθαρά έξοδα χρηματοδότησης (90.368) (34.018)

16. Έξοδο φορολογίας

2010 2009
€ €

Εταιρικός φόρος - προηγουμένων ετών 1.410 -
Φορολογία εξωτερικού 31.810 -
Αμυντική εισφορά - τρέχοντος έτους 961 5.372
Άλλοι φόροι - 6.100
Χρέωση έτους 34.181 11.472
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OPAP International Limited

Σημειώσεις στις οικονομικές καταστάσεις

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010

16.  Έξοδο φορολογίας (συνέχεια)

Η Εταιρεία υπόκειται σε εταιρική φορολογία στα φορολογητέα κέρδη με συντελεστή 10%.  Οποιαδήποτε
κεφαλαιουχικά κέρδη φορολογούνται με συντελεστή 20%.

Το υποκατάστημα της Έταιρειας στην Έλλαδα υπόκειται σε εταιρική φορολογία στα φορολογητέα κέρδη με
συντελεστή 21%.

Κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις οι τόκοι φορολογούνται είτε με εταιρικό φόρο είτε υπόκεινται σε αμυντική
εισφορά με ποσοστό 10%.  Επομένως, και στις δύο περιπτώσεις ο πραγματικός φορολογικός συντελεστής είναι
10%. Σε ορισμένες περιπτώσεις μερίσματα από το εξωτερικό μπορεί να υπόκεινται σε αμυντική εισφορά με
ποσοστό 15%.

Η Εταιρεία δεν έχει φoρoλoγική υπoχρέωση λόγω φoρoλoγικής ζημιάς πoυ πραγματoπoίησε κατά το τρέχον
έτος.  Σύμφωνα με την ισχύoυσα νoμoθεσία oι ζημιές επιτρέπεται να συμψηφιστoύν με μελλoντικά κέρδη. Τo
υπόλoιπo των φoρoλoγικών ζημιών πoυ είναι διαθέσιμες για συμψηφισμό με μελλoντικά κέρδη ανέρχεται στις 31
Δεκεμβρίου 2010 σε € 1.148.459 (2009: € 1.050.006). 

17. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη

Η Εταιρεία ελέγχεται από την ΟΠΑΠ Α.Ε., εγγεγραμμένη στην Ελλάδα, η οποία κατέχει to 100 % των
μετοχών της Εταιρείας. 

Οι πιο κάτω συναλλαγές έγιναν με συνδεδεμένα μέρη:

17.1 Αμοιβή Συμβούλων

Η αμοιβή των Συμβούλων και άλλων σημαντικών μελών της διεύθυνσης ήταν ως εξής:
2010 2009

€ €
Αμοιβή συμβούλων υπό εκτελεστική ιδιότητα 72.462 -

72.462 -

17.2 Δάνεια από συνδεδεμένα μέρη (Σημ.9)
2010 2009

€ €
Δάνειο από ΟΠΑΠ (Κύπρου) Λτδ 5.789.766 5.782.878

5.789.766 5.782.878

Το δάνειο από τη συνδεδεμένη εταιρεία ΟΠΑΠ (Κύπρου) Λτδ παραχωρήθηκε με επιτόκιο Euribor έξι μηνών
πλέον 0,5%.
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Σημειώσεις στις οικονομικές καταστάσεις

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010

17. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη (συνέχεια)

17.3 Χρεωστικά υπόλοιπα τρεχούμενων λογαριασμών μετόχων (Σημ.6)
2010 2009

€ €
ΟΠΑΠ Α.Ε. 331.742 40.731

331.742 40.731

Οι τρεχούμενοι λογαριασμοί των μετόχων δε φέρουν τόκο και δεν έχουν προκαθορισμένη ημερομηνία
αποπληρωμής.

17.4 Πιστωτικά υπόλοιπα τρεχούμενων λογαριασμών μετόχων (Σημ.9)
2010 2009

€ €
Δάνειο από ΟΠΑΠ Α.Ε. - 700.000
Τρεχούμενος με ΟΠΑΠ Α.Ε. - 7.688

- 707.688

Οι τρεχούμενοι λογαριασμοί των μετόχων δε φέρουν τόκο και δεν έχουν προκαθορισμένη ημερομηνία
αποπληρωμής.

18. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις

Η Εταιρεία δεν είχε ενδεχόμενες υποχρεώσεις στις 31 Δεκεμβρίου 2010.

19. Δεσμεύσεις

Η Εταιρεία δεν είχε κεφαλαιουχικές ή άλλες δεσμεύσεις στις 31 Δεκεμβρίου 2010.

20. Γεγονότα μεταγενέστερα της λήξης του έτους

Δεν υπήρξαν σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της λήξης του έτους που να έχουν σχέση με την κατανόηση των
οικονομικών καταστάσεων.

Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών σελίδες 4 μέχρι 6
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OPAP International Limited

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010

2010 2009
€ €

Έξοδα διοίκησης
Αμοιβή συμβούλων 72.462 -
Μισθοί προσωπικού 742.195 134.741
Κοινωνικές ασφαλίσεις κλπ. 185.809 33.005
Ενοίκια 89.467 20.554
Φόροι και άδειες 455 150
Επιδιορθώσεις και ανακαινίσεις 5.006 -
Διάφορα έξοδα 2.333 175
Τηλεφωνικά και ταχυδρομικά 729 609
Γραφική ύλη και εκτυπωτικά 520 34
Συνδρομές και εισφορές 150 -
Αμοιβή ελεγκτών 3.500 5.714
Δικηγορικά έξοδα 8.400 4.300
Άλλα επαγγελματικά δικαιώματα 759.082 121.327
Έξοδα ταξιδιών εξωτερικού 4.349 -
Φιλοξενία 2.353 -
Απόσβεση προγραμμάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή 615 -

1.877.425 320.609

2010 2009
€ €

Έξοδα διανομής και πωλήσεων
Διαφημίσεις 5.563 -

5.563 -

Σελίδα 23



OPAP International Limited

ΕΣΟΔΑ / ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010

2010 2009
€ €

Έσοδα χρηματοδότησης
Τόκοι από τράπεζες 14.673 55.133

14.673 55.133

Έξοδα χρηματοδότησης

Τόκοι πληρωτέοι
Πάνω σε δάνεια 93.993 78.723

Διάφορα έξοδα χρηματοδότησης
Δικαιώματα τραπεζών 11.048 10.428

105.041 89.151
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OPAP International Limited
Λυκαβητού 58
2401 Έγκωμη
Λευκωσία

Λευκωσία, Κύπρος, 18 Φεβρουαρίου 2011

Κυρίους,
Grant Thornton (Cyprus) Ltd
Εγκεκριμένοι Λογιστές
Αγίου Νικολάου 41-49
Nimeli Court, Block C
Τ.Θ. 23907
1687 Λευκωσία, Κύπρος

Κύριoι,

Οικονομικές καταστάσεις - 31 Δεκεμβρίου 2010

Σύμφωνα με δική σας παράκληση με την επιστολή αυτή επιβεβαιώνουμε ότι ο έλεγχος σας πάνω στις
οικονομικές καταστάσεις της OPAP International Limited για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 έγινε
για vα εκφέρετε γνώμη στο κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόvα της
οικονομικής θέσης και επίδοσης της Εταιρείας  σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και συμμορφώνονται με τις πρόνοιες του
περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113.

Αναφορικά με τον έλεγχό σας επιβεβαιώνουμε από όσα γνωρίζουμε και πιστεύουμε, τις ακόλουθες παραστάσεις
που έγιναν σε σας κατά τη διάρκεια του ελέγχου σας:

1) Αναγνωρίζουμε την ευθύνη μας για τη δίκαιη απεικόνιση των οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τα
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την ΕΕ και τις απαιτήσεις
του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113.

2) Αναγνωρίζουμε την ευθύνη μας για το σχεδιασμό και εφαρμογή συστήματος εσωτερικού οικονομικού ελέγχου
για παρεμπόδιση και ανίχνευση λαθών και απάτης.

3) Δεν υπήρξαν ατασθαλίες από μέλη της διεύθυνσης ή υπαλλήλους που έχουν σημαντικό ρόλο στο σύστημα του
εσωτερικού οικονομικού ελέγχου, ή που θα μπορούσαν να επηρεάσουν σημαντικά τις οικονομικές
καταστάσεις.

4) Οι οικονομικές καταστάσεις δεν περιέχουν ουσιώδη λάθη και παραλείψεις

5) Όλα τα λογιστικά βιβλία και αρχεία, τα οποιαδήποτε σχετικά έγγραφα, καθώς και όλα τα πρακτικά και
αποφάσεις των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου σας έχουν παρουσιασθεί.

6) Δεν υπήρξαν παραβιάσεις ή πιθανές παραβιάσεις νόμων ή διατάξεων που οι επιπτώσεις τους δεν αναφέρθηκαν
στις οικονομικές καταστάσεις ή δε λήφθηκαν σαν βάση για τη δημιουργία προβλέψεων για ενδεχόμενες
ζημιές. Επίσης δεν έχουν ληφθεί οποιεσδήποτε ειδοποιήσεις από διάφορες αρχές που αφορούν τη μη
συμμόρφωση με κανονισμούς και νομοθεσίες που θα μπορούσαν να έχουν σημαντική οικονομική επίπτωση.

7) Η Εταιρεία έχει τηρήσει όλους τους όρους των συμβατικών συμφωνιών που θα είχαν σημαντικό αποτέλεσμα
στις οικονομικές καταστάσεις στην περίπτωση που δε θα τηρούντο.  

8) Δεν υπάρχουν απαιτήσεις που δεν βεβαιώθηκαν ή αξιώσεις που οι δικηγόροι μας συμβούλευσαν ότι μπορεί να
βεβαιωθούν και πρέπει να αναφερθούν στις οικονομικές καταστάσεις, ούτε υπάρχουν οποιεσδήποτε άλλες
σημαντικές υποχρεώσεις ή ενδεχόμενες ζημιές ή κέρδη που πρέπει να αναφερθούν.



9) Η Εταιρεία έχει πλήρεις τίτλους όλων των περιουσιακών στοιχείων που είναι καταχωρημένα στις οικονομικές
καταστάσεις και δεν υπάρχει πάνω σε αυτά καμιά επιβάρυνση ή υποθήκη εκτός από αυτές που αναφέρονται
στις οικονομικές καταστάσεις.

10) Επιβεβαιώνουμε ότι τα ποσά που οφείλονται στην Εταιρεία είναι όλα εισπράξιμα.

11) Οποιαδήποτε περιουσιακά στοιχεία τοποθετήθηκαν ως εξασφαλίσεις έχουν επαρκώς καταχωρηθεί και
γνωστοποιηθεί

12) Η Εταιρεία δεν έχει σχέδια ή προθέσεις που μπορεί να επηρεάσουν σημαντικά τη φέρουσα αξία ή την
ταξινόμηση του ενεργητικού και παθητικού.

13) Εκτός όπως παρουσιάζεται στις οικονομικές καταστάσεις, τα αποτελέσματα της περιόδου δεν επηρεάζονται
ουσιαστικά από οποιεσδήποτε μη συνήθεις, μεμονωμένες ή μεγάλου μεγέθους συναλλαγές ή αλλαγές στις
λογιστικές αρχές.

14) Δεν υπάρχουν γεγονότα που συνέβηκαν ύστερα από τις 31 Δεκεμβρίου 2010 που θα καθιστούσαν την
παρούσα οικονομική κατάσταση σημαντικά διαφορετική από αυτή που απεικονίζεται στην κατάσταση
οικονομικής θέσης στην πιο πάνω ημερομηνία, που σαν αποτέλεσμα αυτών οι οικονομικές καταστάσεις θα
έπρεπε να αναμορφωθούν ανάλογα ή αυτά τα γεγονότα θα έπρεπε να αναφερθούν στις οικονομικές
καταστάσεις.

15) Εξ’ όσων καλύτερα γνωρίζουμε και πιστεύουμε, τα πρόσωπα που ελέγχουν την Εταιρεία είναι αυτά που
παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις.

16) Εξ’ όσων καλύτερα γνωρίζουμε και πιστεύουμε, δεν υπήρχαν οποιεσδήποτε ουσιαστικές συναλλαγές με
συγγενικά μέρη κατά τη διάρκεια της υπό αναφορά περιόδου πέραν από αυτές που αναφέρονται στις
οικονομικές καταστάσεις.

17) Λαμβάνοντας υπόψη όλους τους σχετικούς παράγοντες, επιβεβαιώνουμε ότι η επιχείρηση θα συνεχίσει να
λειτουργεί ως δρώσα οικονομική μονάδα και οι οικονομικές καταστάσεις θα πρέπει να ετοιμαστούν με αυτή
τη βάση.  Για να καταλήξουμε στο συμπέρασμα αυτό έχουμε λάβει υπόψη όλες τις τρέχουσες εξελίξεις και τα
προβλεπόμενα αποτελέσματα για περίοδο τουλάχιστον ενός έτους μετά την έγκριση αυτών των οικονομικών
καταστάσεων.

18) Έχουμε επίσης εξετάσει και είμαστε ικανοποιημένοι με την παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων σε
σχέση με την προϋπόθεση ότι η Εταιρεία θα συνεχίσει να λειτουργεί ως δρώσα οικονομική μονάδα.

19) Δεν έχουμε αναπροσαρμόσει τις οικονομικές καταστάσεις για τα λάθη και τις διαφορές που περιλαμβάνονται
στη σύνοψη των αδιόρθωτων λαθών (Summary of unadjusted mistatements) καθώς θεωρούνται μη ουσιώδη
σε σχέση με τα αναφερόμενα αποτελέσματα και την αναφερόμενη οικονομική θέση

20) Επιβεβαιώνουμε ότι οι πιο πάνω διαβεβαιώσεις βασίζονται σε πληροφορίες από τα μέλη της διεύθυνσης και
του προσωπικού που έχουν τις κατάλληλες γνώσεις και πείρα (και όπου χρειάζεται με εξέταση αποδεικτικών
στοιχείων) και ορθά έχουν δοθεί σ’ εσάς.

Με εκτίμηση,
Δια OPAP International Limited



Oικονομικές καταστάσεις

31 Δεκεμβρίου 2010

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ

Πληροφορίες Εταιρείας 1

Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2 - 3

Έκθεση ανεξάρτητων ελεγκτών 4 - 6

Κατάσταση οικονομικής θέσης 7

Κατάσταση συνολικών εσόδων 8

Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων 9

Κατάσταση ταμειακών ροών 10

Σημειώσεις στις οικονομικές καταστάσεις 11 - 21

Πιστοποιούμε ότι οι οικονομικές καταστάσεις επί των σελίδων 8 μέχρι 21, είναι πιστό αντίγραφο των
υπό της Ετήσιας Συνελεύσεως εγκριθέντων οικονομικών καταστάσεων.

Ιωάννης Σπανουδάκης (Πρόεδρος)
Διευθυντής

Έλενα Πάντζιαρου
Γραμματέας
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