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ΟΠΑΠ SPORTS LIMITED

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει την έκθεσή του μαζί με τις ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της
ΟΠΑΠ Sports Limited και των θυγατρικών της εταιρειών (του Ομίλου) για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου
2011.

Σύσταση και αλλαγή ονόματος
Η Εταιρεία ΟΠΑΠ Sports Limited 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 10 Δεκεμβρίου 2003 και σε ΟΠΑΠ Sports Limited
στις 26 Μαΐου 2010, είναι η μητρική εταιρεία του Συγκροτήματος ΟΠΑΠ Sports Limited (ο “Όμιλος”). Την 1
Οκτωβρίου 2003 η ΟΠΑΠ Α.Ε., Ελληνική δημόσια εταιρεία που είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών,
απέκτησε το 90% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Στις 10 Ιουλίου 2008 η ΟΠΑΠ Α.Ε. απέκτησε και το
υπόλοιπο 10% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Κύρια δραστηριότητα
Η κύρια δραστηριότητα του Ομίλου παραμένει η διαχείριση εταιρειών Συλλογικών Αποδόσεων και Αποδέκτων
Συλλογικών Αποδόσεων που δραστηριοποιούνται εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Επισκόπηση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και της θέσης της καθώς
και περιγραφή των κυριοτέρων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει
Η εξέλιξη του Ομίλου μέχρι σήμερα, τα οικονομικά του αποτελέσματα και η οικονομική του θέση όπως
παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις θεωρούνται ικανοποιητικά.

Οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που αντιμετωπίζει ο Όμιλος και οι ενέργειες που λαμβάνει για διαχείρισή
τους, αναφέρονται στη σημείωση 19 των οικονομικών καταστάσεων.

Αποτελέσματα
Τα αποτελέσματα του Ομίλου για τη χρήση παρουσιάζονται στη σελίδα 6. 

Σημαντικά γεγονότα που συνέβηκαν μετά τη λήξη της χρήσεως
Οποιαδήποτε σημαντικά γεγονότα συνέβηκαν μετά τη λήξη της χρήσεως περιγράφονται στη σημείωση 22 των
οικονομικών καταστάσεων.

Προβλεπόμενη εξέλιξη του Ομίλου
Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν αναμένει οποιεσδήποτε σημαντικές αλλαγές στις δραστηριότητες του Ομίλου στο
προβλεπόμενο μέλλον.

Ύπαρξη υποκαταστημάτων
Ο Όμιλος δεν διατηρεί οποιαδήποτε υποκαταστήματα.

Μερίσματα
Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν εισηγείται την πληρωμή μερίσματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011.

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

Διοικητικό Συμβούλιο
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις 31 Δεκεμβρίου 2011 και κατά την ημερομηνία της παρούσας έκθεσης
παρουσιάζονται στη σελίδα 1. Στις 22 Μαρτίου 2011 οι κ.κ. Αντώνης Οικονόμου και Νικόλαος Ζαχαριάδης
παραιτήθηκαν από σύμβουλοι της Εταιρείας και κατά την ίδια ημερομηνία επαναδιορίστηκαν. Οι υπόλοιποι
σύμβουλοι υπήρξαν μέλη καθ'όλη τη διάρκεια της χρήσεως που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011.

Σύμφωνα με τo Καταστατικό της Εταιρείας σε κάθε ετήσια γενική συνέλευση το ένα τρίτο των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου παραιτείται αλλά έχει δικαίωμα επανεκλογής. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που θα παραιτηθούν
είναι οι κ.κ. Χαράλαμπος Χρήστου και Χρήστος Στασής οι οποίοι έχουν δικαίωμα επανεκλογής.

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

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη
Η Εταιρεία δεν είχε οποιεσδήποτε δραστηριότητες στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης.

Ανεξάρτητοι Ελεγκτές  
Οι ανεξάρτητοι ελεγκτές, Deloitte Limited, εξεδήλωσαν επιθυμία να συνεχίσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους
και ψήφισμα που να εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή τους, θα κατατεθεί στην προσεχή
Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου,

Λέανδρος Ζαχαριάδης
Γραμματέας

Λευκωσία, 20 Φεβρουαρίου 2012
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Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή

Προς τα Μέλη της ΟΠΑΠ Sports Limited

Έκθεση επί των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ΟΠΑΠ Sports Limited (η 'Εταιρεία') και των
θυγατρικών της  στις σελίδες 6 μέχρι 24, οι οποίες αποτελούνται από την ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής
θέσης στις 31 Δεκεμβρίου 2011, και τις ενοποιημένες καταστάσεις συνολικών εισοδημάτων, μεταβολών καθαρής θέσης
και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών
πολιτικών και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες.

Ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων που δίνουν
αληθινή και δίκαιη εικόνα σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά υιοθετήθηκαν
από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113, και για εκείνες τις
εσωτερικές δικλίδες που το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, οφειλομένου είτε σε απάτη είτε σε
λάθος.

Ευθύνη του ελεγκτή 

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

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων σχετικά με τα ποσά και τις
γνωστοποιήσεις στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του
ελεγκτή, περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους σφάλματος των ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεων, οφειλομένου είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνων, ο
ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων
της οντότητας που δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα με σκοπό το σχεδιασμό 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 ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.

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

4



Γνώμη 

Κατά τη γνώμη μας, οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της χρηματοοικονομικής
θέσης της ΟΠΑΠ Sports Limited και των θυγατρικών αυτής στις 31 Δεκεμβρίου 2011, και της χρηματοοικονομικής τους
επίδοσής και των ταμειακών ροών τους για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις απαιτήσεις του περί
Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113.

Έκθεση επί άλλων νομικών απαιτήσεων 

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και των Ενοποιημένων
Λογαριασμών Νόμου του 2009, 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 ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 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

της Κύπρου, Κεφ. 113, πληροφορίες με τον απαιτούμενο τρόπο.

 Κατά τη γνώμη μας, οι πληροφορίες που δίνονται στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου συνάδουν με τις

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.

Άλλο θέμα 

Αυτή η έκθεση, περιλαμβανομένης και της γνώμης, ετοιμάστηκε για τα μέλη του Ομίλου ως σώμα και μόνο σύμφωνα με
το Άρθρο 34 του περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και των Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμου
του 2009 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.

Ελευθέριος Φιλίππου
Εγκεκριμένος Λογιστής και Εγγεγραμμένος Ελεγκτής
εκ μέρους και για λογαριασμό της
Deloitte Limited
Εγκεκριμένοι Λογιστές και Εγγεγραμμένοι Ελεγκτές

Λευκωσία, 20 Φεβρουαρίου 2012
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ΟΠΑΠ SPORTS LIMITED

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

2011 2010
Σημ. € €

Κύκλος εργασιών 4 17.085.718 22.379.848
Κόστος πωληθέντων (15.062.376) (20.345.081)
Μεικτό κέρδος 2.023.342 2.034.767

Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης 5 34.253 59.091
Έξοδα διάθεσης (92.744) (160.709)
Έξοδα διοίκησης (1.121.446) (1.055.228)
Λειτουργικά αποτελέσματα 6 843.405 877.921
Χρηματοοικονομικά έσοδα 8 108.969 58.264
Χρηματοοικονομικά έξοδα 8 (57.183) (52.214)
Αποτελέσματα προ φόρων 895.191 883.971

Φόρος εισοδήματος 9 (82.425) (91.480)
Κέρδος για τη χρήση 812.766 792.491

Λοιπά συνολικά έσοδα - -

Συνολικά έσοδα για τη χρήση 812.766 792.491

Βλέπε συνημμένες σημειώσεις στις σελίδες 10 μέχρι 24 στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.
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ΟΠΑΠ SPORTS LIMITED

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

2011 2010
Σημ. € €

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 10 9.264 12.940

9.264 12.940

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα ποσά 12 306.100 340.613
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις 13 3.086.356 1.500.000
Μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο 13 1.352.910 2.126.803

4.745.366 3.967.416

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 4.754.630 3.980.356

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ίδια κεφάλαια και αποθεματικά
Μετοχικό κεφάλαιο 14 1.710.000 1.710.000
Συσσωρευμένα κέρδη 2.835.494 2.022.728
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 4.545.494 3.732.728

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές 15 123.029 64.360
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 16 86.107 183.268

209.136 247.628

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 4.754.630 3.980.356

Στις 20 Φεβρουαρίου 2012 το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΠΑΠ Sports Limited ενέκρινε αυτές τις οικονομικές
καταστάσεις για έκδοση.

.................................... ....................................
Ιωάννης Σπανουδάκης Νικόλαος Ζαχαριάδης
Πρόεδρος Σύμβουλος

Βλέπε συνημμένες σημειώσεις στις σελίδες 10 μέχρι 24 στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.
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ΟΠΑΠ SPORTS LIMITED

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

Μετοχικό
κεφάλαιο

Συσσωρευμέ-
να κέρδη Σύνολο

€ € €

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2010 1.710.000 1.230.237 2.940.237

Συνολικά έσοδα για τη χρήση - 792.491 792.491
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2010/ 1 Ιανουαρίου 2011 1.710.000 2.022.728 3.732.728

Συνολικά έσοδα για τη χρήση - 812.766 812.766
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2011 1.710.000 2.835.494 4.545.494

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 ως μέρισμα. Έκτακτη αμυντική
εισφορά προς 20% για τα έτη 2012 και 2013 και 17% το 2014 και μετά (κατά το 2011 το ποσοστό ήταν 15% μέχρι τις
30 Αυγούστου 2011 και 17% ως το τέλος του έτους)  θα είναι πληρωτέα πάνω σε αυτή τη λογιζόμενη διανομή
μερίσματος στην έκταση που οι μετόχοι (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 που ήδη διανεμήθηκε για τη χρήση
στην οποία τα κέρδη αναφέρονται. Αυτή η έκτακτη αμυντική εισφορά καταβάλλεται από την Εταιρεία για λογαριασμό
των μετόχων.

Βλέπε συνημμένες σημειώσεις στις σελίδες 10 μέχρι 24 στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.

8



ΟΠΑΠ SPORTS LIMITED

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

2011 2010
Σημ. € €

ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Αποτελέσματα προ φόρων 895.191 883.971
Αναπροσαρμογές για:
Αποσβέσεις 10 3.676 8.171
Κέρδος από πώληση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού - (9.913)
Πιστωτικούς τόκους 8 (108.969) (58.264)
Τόκους και έξοδα χρηματοδότησης πληρωτέα 8 57.183 52.214

Ροή μετρητών από εργασίες  πριν από αλλαγές στο κεφάλαιο κινήσεως 847.081 876.179
Μείωση στα εμπορικά και άλλα εισπρακτέα ποσά 34.513 20.473
Αύξηση / (μείωση) στους εμπορικούς και άλλους πιστωτές 58.669 (23.043)
Ροή μετρητών από εργασίες 940.263 873.609
Φορολογία που πληρώθηκε (179.586) (7.945)
Καθαρή ροή μετρητών από εργασίες 760.677 865.664

ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Είσπραξη από πώληση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού - 9.913
Είσπραξη τόκων 108.969 58.264
Αύξηση βραχυπρόθεσμων καταθέσεων (1.586.356) (482.049)
Καθαρή ροή μετρητών για επενδυτικές δραστηριότητες (1.477.387) (413.872)

ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Πληρωμή τόκων και εξόδων χρηματοδότησης (57.183) (52.214)
Καθαρή ροή μετρητών για χρηματοδοτικές δραστηριότητες (57.183) (52.214)

Καθαρή (μείωση) / αύξηση σε μετρητά και αντίστοιχα μετρητών (773.893) 399.578
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών:
Στην αρχή της χρήσεως 2.126.803 1.727.225

Στο τέλος της χρήσεως 13 1.352.910 2.126.803

Βλέπε συνημμένες σημειώσεις στις σελίδες 10 μέχρι 24 στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.
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ΟΠΑΠ SPORTS LIMITED

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

1. Σύσταση και κύριες δραστηριότητες

Χώρα συστάσεως

Η Εταιρεία ΟΠΑΠ Sports Limited (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 10 Δεκεμβρίου 2003 και σε
ΟΠΑΠ Sports Limited στις 26 Μαΐου 2010, είναι η μητρική εταιρεία του Συγκροτήματος ΟΠΑΠ Sports Limited (ο
“Όμιλος”). Την 1 Οκτωβρίου 2003 η ΟΠΑΠ Α.Ε., Ελληνική δημόσια εταιρεία που είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο
Αξιών Αθηνών, απέκτησε το 90% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Στις 10 Ιουλίου 2008 η ΟΠΑΠ Α.Ε.
απέκτησε και το υπόλοιπο 10% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Το εγγεγραμμένο γραφείο της είναι στο
Μέγαρο Glory, Γωνία Φιλίππου και Καβάλας, CY 2363 Άγιος Δομέτιος, Λευκωσία, Κύπρος.

Κύρια δραστηριότητα

Η κύρια δραστηριότητα του Ομίλου παραμένει η διαχείριση εταιρειών Συλλογικών Αποδόσεων και Αποδέκτων
Συλλογικών Αποδόσεων που δραστηριοποιούνται εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας.

2. Σημαντικές λογιστικές πολιτικές

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

Βάση ετοιμασίας

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

Η ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ  απαιτεί τη χρήση ορισμένων σημαντικών
λογιστικών εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσης από τη διεύθυνση στη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών
πολιτικών του Ομίλου. Επίσης απαιτείται η χρήση υπολογισμών και υποθέσεων που επηρεάζουν τα αναφερθέντα
ποσά των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και
υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων και τα αναφερθέντα ποσά εισοδημάτων και
εξόδων κατά τη διάρκεια της υπό αναφορά χρήσεως.  Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι υπολογισμοί βασίζονται στην
καλύτερη δυνατή γνώση της διεύθυνσης της Εταιρείας σε σχέση με τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα
πραγματικά αποτελέσματα μπορεί τελικά να διαφέρουν από αυτούς τους υπολογισμούς.

Υιοθέτηση νέων και αναθεωρημένων ΔΠΧΑ

Στην τρέχουσα χρήση, ο Όμιλος υιοθέτησε όλα τα νέα και αναθεωρημένα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς (ΔΠΧΑ) τα οποία σχετίζονται με τις εργασίες του και είναι εφαρμόσιμα για λογιστικές χρήσεις που αρχίζουν
την 1 Ιανουαρίου 2011. Η υιοθέτηση αυτή δεν έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές του Ομίλου.

Κατά την ημερομηνία έγκρισης αυτών των οικονομικών καταστάσεων είχαν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών
Λογιστικών Προτύπων πρότυπα και Διερμηνείες που δεν είχαν τεθεί ακόμη σε εφαρμογή. Το Διοικητικό Συμβούλιο
αναμένει ότι η υιοθέτηση αυτών των προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς σε μελλοντικές χρήσεις δεν θα έχει
σημαντική επίδραση στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου.

Βάση ενοποίησης

Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις της  Εταιρείας
(συμπεριλαμβανομένων οντοτήτων ειδικού σκοπού) και οντοτήτων που ελέγχονται από την Εταιρεία (θυγατρικές
της). Ο έλεγχος επιτυγχάνεται όπου η Εταιρεία έχει τη δυνατότητα να κατευθύνει τις  χρηματοοικονομικές και
επιχειρηματικές πολιτικές μιας οντότητας, ούτως ώστε να λαμβάνει οφέλη από τις δραστηριότητές της.
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ΟΠΑΠ SPORTS LIMITED

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

2. Σημαντικές λογιστικές πολιτικές (συνέχεια)

Βάση ενοποίησης (συνέχεια)

Τα αποτελέσματα θυγατρικών που εξαγοράσθηκαν ή πωλήθηκαν κατά τη διάρκεια της χρήσεως συμπεριλαμβάνονται
στην ενοποιημένη κατόσταση συνολικού εισοδώματος από την ημερομηνία της ουσιαστικής απόκτησης και μέχρι την
ημερομηνία της ουσιαστικής πώλησης, ως αρμόζει. Το συνολικό εισόδημα των θυγατρικών αποδίδεται στους
ιδιοκτήτες της Εταιρείας και στις μη-ελέγχουσες συμμετοχές ακόμα και όταν αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι μη-
ελέγχουσες συμμετοχές να παρουσιάζουν ελλειματικό υπόλοιπο.

Όπου  κρίνεται αναγκαίο, γίνονται αναπροσαρμογές στις οικονομικές καταστάσεις θυγατρικών ούτως ώστε οι
λογιστικές πολιτικές τους να συμβαδίζουν με αυτές των υπολοίπων μελών του Ομίλου.

Κατά την ενοποίηση όλες οι διεταιρικές συναλλαγές, υπόλοιπα, έσοδα και έξοδα απαλείφονται πλήρως.

Αναγνώριση εισοδημάτων

Τα έσοδα επιμετρούνται στην εύλογη αξία του τιμήματος που εισπράχθηκε ή θα εισπραχθεί και αντιπροσωπεύουν
ποσά εισπρακτέα για πωληθέντα εμπορεύματα και υπηρεσίες κατά την κανονική ροή της λειτουργίας της
επιχείρησης, καθαρά από εκπτώσεις και φόρους που σχετίζονται με τις πωλήσεις. Τα  έσοδα του Ομίλου
αναγνωρίζονται με βάση την αρχή των δεδουλευμένων εσόδων.

Έσοδα χρηματοδότησης

Τα έσοδα χρηματοδότησης περιλαμβάνουν τόκους εισπρακτέους που υπολογίζονται με βάση την αρχή των
δεδουλευμένων εσόδων ανάλογα με τα ποσά που καθίστανται εισπρακτέα.

Έξοδα χρηματοδότησης

Χρεωστικοί τόκοι και άλλα έξοδα δανεισμού διαγράφονται στα αποτελέσματα όπως πραγματοποιούνται.

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 χρήσεως. 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 του Ομίλου για τον τρέχοντα φόρο υπολογίζεται σύμφωνα με τους
ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές ή αυτούς που ουσιαστικά έχουν θεσπιστεί κατά την ημερομηνία αναφοράς.

Αναβαλλόμενη φορολογία αναγνωρίζεται σε διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και
των υποχρεώσεων στις οικονομικές καταστάσεις και των αντίστοιχων φορολογικών τους βάσεων που
χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των φορολογητέων κερδών και λογιστικοποιείται με τη χρήση της μεθόδου της
υποχρέωσης στην ενοποιημένη κατόσταση χρηματοοικονομικώς θύσης. Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
γενικά αναγνωρίζονται για όλες τις φορολογικές προσωρινές διαφορές και αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
αναγνωρίζονται στην έκταση που είναι πιθανό ότι φορολογητέα κέρδη θα είναι διαθέσιμα έναντι των οποίων θα
μπορούν να χρησιμοποιηθούν εκπεστέες προσωρινές διαφορές. Τέτοιες απαιτήσεις και υποχρεώσεις δεν
αναγνωρίζονται αν οι προσωρινές διαφορές προκύπτουν από υπεραξία ή από την αρχική αναγνώριση (εκτός από
μία συνένωση επιχειρήσεων) περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, από συναλλαγές που δεν επηρεάζουν ούτε
τα φορολογητέα ούτε τα λογιστικά κέρδη.
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2. Σημαντικές λογιστικές πολιτικές (συνέχεια)

Φορολογία (συνέχεια)

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται για όλες τις φορολογικές προσωρινές διαφορές που
προκύπτουν από επενδύσεις σε θυγατρικές, συγγενείς, και συμμετοχές σε κοινοπραξίες με εξαίρεση τις περιπτώσεις
όπου ο Όμιλος μπορεί να ελέγξει την αναστροφή των προσωρινών διαφορών και είναι πιθανό ότι οι διαφορές αυτές
δεν θα αναστραφούν στο ορατό μέλλον.

Η λογιστική αξία της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης εξετάζεται σε κάθε ημερομηνία αναφοράς και μειώνεται
στην έκταση που δεν είναι πλέον πιθανό ότι επαρκή φορολογητέα κέρδη θα είναι διαθέσιμα έτσι ώστε να επιτρέψουν
την ανάκτηση αυτού του περιουσιακού στοιχείου εξ' ολοκλήρου ή εν μέρει.

Η αναβαλλόμενη φορολογία υπολογίζεται σύμφωνα με τους φορολογικούς συντελεστές που αναμένεται να
βρίσκονται σε ισχύ τη χρήση που θα ρευστοποιηθεί το περιουσιακό στοιχείο ή θα διακανονιστεί η υποχρέωση. Η
αναβαλλόμενη φορολογία επιβαρύνει ή επωφελεί τα αποτελέσματα της χρήσης, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκείνες
που αφορούν κονδύλια που επιβαρύνουν ή επωφελούν απευθείας τα λοιπά συνολικά έσοδα ή την καθαρή θέση,
περίπτωση κατά την οποία οι αναβαλλόμενες φορολογίες επίσης καταχωρούνται στα λοιπά συνολικά έσοδα ή στα
ίδια κεφάλαια.

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν υπάρχει ένα νομικά εκτελεστό
δικαίωμα να συμψηφισθούν τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις με τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις και όταν
αυτές σχετίζονται με φόρους εισοδήματος επιβαλλόμενους από την ίδια φορολογική αρχή και επί πλέον ο Όμιλος
προτίθεται να διακανονίσει το καθαρό ποσό που προκύπτει από τις τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις και
υποχρεώσεις του.

Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός

Οι εγκαταστάσεις και εξοπλισμός παρουσιάζονται σε ιστορικό κόστος μείον συσσωρευμένες αποσβέσεις και τις
οποιεσδήποτε συσσωρευμένες ζημιές απομείωσης.

Οι αποσβέσεις υπολογίζονται σύμφωνα με τη σταθερή μέθοδο ώστε να διαγραφεί το κόστος του κάθε στοιχείου
εγκαταστάσεων και εξοπλισμού στο διάστημα της αναμενόμενης ωφέλιμης χρήσης του. Τα ετήσια ποσοστά
απόσβεσης είναι τα ακόλουθα:

%
Οχήματα 15
Έπιπλα, σκεύη και εξοπλισμός 15

Η υπολειμματική αξία και οι ωφέλιμες ζωές αναθεωρούνται και προσαρμόζονται σε κάθε ημερομηνία αναφοράς εάν
αυτό θεωρηθεί αναγκαίο.

Όπου η λογιστική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου είναι μεγαλύτερη από το υπολογιζόμενο ποσό ανάκτησης, αυτή
μειώνεται αμέσως στο ποσό της ανάκτησης.

Δαπάνες για επιδιορθώσεις και συντήρηση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού χρεώνονται στα αποτελέσματα στη
χρήση που προκύπτουν. Το κόστος σημαντικών ανακαινίσεων και άλλες μεταγενέστερες δαπάνες περιλαμβάνονται
στην αξία του περιουσιακού στοιχείου όταν είναι πιθανό πως θα προκύψουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη στον
Όμιλο μεγαλύτερα από αυτά που αρχικά αναμένονταν σύμφωνα με την αρχική απόδοση του περιουσιακού στοιχείου.
Οι σημαντικές ανακαινίσεις αποσβένονται κατά τη διάρκεια της υπόλοιπης ωφέλιμης ζωής του σχετικού
περιουσιακού στοιχείου.

Ένα στοιχείο των εγκαταστάσεων και εξοπλισμού διαγράφεται κατά τη διάθεση ή όταν δεν αναμένονται να
προκύψουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη από τη συνεχή χρήση του περιουσιακού στοιχείου. Το κέρδος ή ζημιά που
προκύπτει κατά την πώληση ή την απόσυρση ενός στοιχείου των εγκαταστάσεων και εξοπλισμού καθορίζεται ως η
διαφορά μεταξύ των εισπράξεων των πωλήσεων και τη λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου και αναγνωρίζεται
στα αποτελέσματα.
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2. Σημαντικές λογιστικές πολιτικές (συνέχεια)

Λειτουργικές μισθώσεις

Τα πληρωτέα μισθώματα σε περίπτωση λειτουργικής μίσθωσης επιβαρύνουν τα αποτελέσματα με βάση τη σταθερή
μέθοδο κατά τη διάρκεια της σχετικής μίσθωσης. Τα οφέλη που έχουν ληφθεί ή θα ληφθούν ως κίνητρο για να
συναφθεί μια λειτουργική μίσθωση επίσης κατανέμονται με τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της σχετικής
μίσθωσης.

Απομείωση αξίας ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων εκτός από υπεραξία

Σε κάθε ημερομηνία αναφοράς, ο Όμιλος εξετάζει τη λογιστική αξία των ενσώματων και άυλων περιουσιακών
στοιχείων για να προσδιορίσει αν υπάρχει ένδειξη ότι αυτά τα περιουσιακά στοιχεία έχουν υποστεί ζημιά
απομείωσης. Αν υπάρχει οποιαδήποτε τέτοια ένδειξη, το ανακτήσιμο ποσό του περιουσιακού στοιχείου εκτιμάται για
να καθορισθεί ο βαθμός της ζημιάς απομείωσης (αν υπάρχει). Όταν δεν είναι δυνατό να εκτιμηθεί η ανακτήσιμη αξία
ενός επί μέρους περιουσιακού στοιχείου, ο Όμιλος εκτιμά την ανακτήσιμη αξία της μονάδας δημιουργίας ταμειακών
ροών στην οποία ανήκει το περιουσιακό στοιχείο.

Το ανακτήσιμο ποσό είναι το μεγαλύτερο μεταξύ της εύλογης αξίας μειωμένης κατά τα έξοδα πώλησης και της αξίας
χρήσης του. Για τον υπολογισμό της αξίας χρήσης (του περιουσιακού στοιχείου), οι εκτιμώμενες μελλοντικές
ταμειακές ροές προεξοφλούνται στην παρούσα αξία τους, χρησιμοποιώντας ένα προ φόρου προεξοφλητικό επιτόκιο
που αντανακλά τις παρούσες εκτιμήσεις της αγοράς της διαχρονικής αξίας του χρήματος και τους κινδύνους που
σχετίζονται με το περιουσιακό στοιχείο.

Αν το ανακτήσιμο ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου (ή μιας μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών) εκτιμάται ότι
είναι μικρότερο από τη λογιστική αξία του, η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου (μονάδας δημιουργίας
ταμειακών ροών) μειώνεται μέχρι το ανακτήσιμο ποσό αυτού. Μια ζημιά απομείωσης αναγνωρίζεται αμέσως στα
αποτελέσματα, εκτός αν το περιουσιακό στοιχείο απεικονίζεται στην αναπροσαρμοσμένη αξία, οπότε στην
περίπτωση αυτή η ζημιά απομείωσης αναγνωρίζεται σε μείωση του ποσού της αναπροσαρμογής.

Όταν, μεταγενέστερα, μία ζημιά απομείωσης αναστραφεί, η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου (της μονάδας
δημιουργίας ταμειακών ροών) αυξάνεται μέχρι την αναθεωρημένη εκτιμώμενη ανακτήσιμη αξία του, έτσι ώστε η
αυξημένη λογιστική αξία να μην υπερβαίνει τη λογιστική αξία που θα είχε προσδιορισθεί αν δεν είχε αναγνωρισθεί
καμία ζημιά απομείωσης της αξίας του περιουσιακού στοιχείου (μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών) στα
προηγούμενα έτη. Η αναστροφή της ζημιάς απομείωσης αναγνωρίζεται αμέσως στα αποτελέσματα, εκτός αν το
περιουσιακό στοιχείο απεικονίζεται σε αναπροσαρμοσμένη αξία, οπότε στην περίπτωση αυτή η αναστροφή της
ζημιάς απομείωσης αντιμετωπίζεται ως αύξηση αναπροσαρμογής.

Χρηματοοικονομικά μέσα

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται στην
ενοποιημένη κατόσταση χρηματοοικονομικώς θύσης του Ομίλου, από τη στιγμή που ο Όμιλος καθίσταται ένα μέρος
εκ των συμβαλλόμενων του χρηματοοικονομικού μέσου.

Απαιτήσεις από εμπορικές δραστηριότητες

Οι απαιτήσεις από εμπορικές δραστηριότητες αρχικά επιμετρώνται στην εύλογη αξία και μεταγενέστερα επιμετρώνται
στο αναπόσβεστο κόστος με τη χρήση της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. Κατάλληλες προβλέψεις για
εκτιμώμενα μη ανακτήσιμα ποσά αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσεως όταν υπάρχει αντικειμενική απόδειξη
ότι το περιουσιακό στοιχείο έχει απομειωθεί. Η αναγνωριζόμενη πρόβλεψη επιμετράται 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.

Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών

Για σκοπούς της ενοποιημένης κατάστασης ταμειακών ροών, τα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών αποτελούνται από
μετρητά στο ταμείο και στην τράπεζα.
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2. Σημαντικές λογιστικές πολιτικές (συνέχεια)

Χρηματοοικονομικά μέσα (συνέχεια)

Υποχρεώσεις από εμπορικές δραστηριότητες

Οι υποχρεώσεις από εμπορικές δραστηριότητες αρχικά επιμετρώνται στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα
επιμετρώνται στο αναπόσβεστο κόστος με την χρησιμοποίηση της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου.

Διαγραφή χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο διαγράφεται όταν:

 εκπνεύσουν τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμειακών ροών του περιουσιακού στοιχείου ή

 διατηρούνται τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμειακών ροών του χρηματοοικονομικού στοιχείου, αλλά

αναλαμβάνεται συμβατική υποχρέωση για την καταβολή των ταμειακών ροών σε τρίτο μέρος ή

 έχουν μεταβιβαστεί τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμειακών ροών του περιουσιακού στοιχείου ή έχει

αναλάβει συμβατική υποχρέωση να καταβάλει τις ταμειακές ροές σε τρίτο μέρος, και: είτε (α) έχουν

μεταβιβαστεί ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και τα οφέλη της κυριότητας του περιουσιακού στοιχείου, είτε (β)

δεν έχουν ούτε μεταβιβαστεί ούτε διατηρηθεί ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και τα οφέλη της κυριότητας του

περιουσιακού στοιχείου, αλλά δεν έχει διατηρηθεί ο έλεγχός του.

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις

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.

Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών μέσων

Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο και μια χρηματοοικονομική υποχρέωση συμψηφίζονται και το καθαρό
ποσό απεικονίζεται στην ενοποιημένη κατόσταση χρηματοοικονομικώς θύσης, όταν υπάρχει επί του παρόντος
νομικά ισχυρό δικαίωμα συμψηφισμού των ποσών που αναγνωρίστηκαν και υπάρχει η πρόθεση είτε διακανονισμού
του καθαρού υπολοίπου, είτε είσπραξης του ποσού της απαίτησης με ταυτόχρονη εξόφληση της υποχρέωσης. Αυτό
δεν συμβαίνει κατά κανόνα με κύριες συμφωνίες συμψηφισμού και τα σχετικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις
παρουσιάζονται συνολικά στην ενοποιημένη κατόσταση χρηματοοικονομικώς θύσης.

Μετοχικό κεφάλαιο

Οι συνήθεις μετοχές ταξινομούνται ως ίδια κεφάλαια.

Μερίσματα

Η διανομή μερισμάτων στους μετόχους της Εταιρείας αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις οικονομικές καταστάσεις
της Εταιρείας στη χρήση που τα μερίσματα εγκρίνονται από τους μετόχους της Εταιρείας.

Συγκριτικά ποσά

Όπου χρειάζεται τα συγκριτικά ποσά αναπροσαρμόζονται για να συνάδουν με τις αλλαγές στην παρουσίαση του
τρέχοντος έτους.
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3. 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.

Ο Όμιλος 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 την επόμενη
οικονομική χρήση παρουσιάζονται πιο κάτω:

 Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις

Ο Όμιλος εξετάζει αν υπάρχουν ενδείξεις αναφορικά με την πιθανότητα είσπραξης των οφειλόμενων ποσών
από τους εμπορικούς και άλλους χρεώστες. Οι ενδείξεις στις οποίες βασίζεται η πρόβλεψη για επισφαλείς
χρεώστες είναι το ιστορικό αποπληρωμής και η οικονομική κατάσταση του χρεώστη. Εάν υπάρχουν τέτοιες
ενδείξεις, υπολογίζεται το ανακτήσιμο ποσό και δημιουργείται ανάλογη πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώστες.
Το ποσό της πρόβλεψης αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα. Η αναθεώρηση του πιστωτικού κινδύνου είναι
συνεχής και η μεθοδολογία και οι υποθέσεις για υπολογισμό της πρόβλεψης επισφαλών χρεωστών
εξετάζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα και αναπροσαρμόζονται ανάλογα.

 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. Ο Όμιλος 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 στη χρήση που έγινε ο
προσδιορισμός της τελικής φορολογίας.

 Ζημιά απομείωσης

Ζημιά απομειώσεως καταχωρείται ως έξοδο στην ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων
όταν το ανακτήσιμο ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου είναι μικρότερο από την λογιστική αξία του. Αν το
περιουσιακό στοιχείο απεικονίζεται σε αναπροσαρμοσμένη αξία λόγω επανεκτίμησης, τότε η μείωση
καταχωρείται στο αποθεματικό επανεκτίμησης.

4. Κύκλος εργασιών
2011 2010

€ €
Έσοδα από αποδοχή συλλογικών στοιχημάτων 17.085.718 22.379.848

17.085.718 22.379.848

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου αποτελείται από αποδοχές συλλογικών στοιχημάτων από πράκτορες στοιχημάτων
του Ομίλου οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην Κύπρο.

5. Άλλα έσοδα

2011 2010
€ €

Κέρδος από πώληση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού - 9.913
Διάφορα άλλα έσοδα εκμετάλλευσης 34.253 49.178

34.253 59.091
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6. Λειτουργικά αποτελέσματα

2011 2010
€ €

Τα λειτουργικά αποτελέσματα αναφέρονται μετά τη χρέωση των πιο κάτω
κονδυλίων:
Αποσβέσεις εγκαταστάσεων και εξοπλισμού (Σημ.10) 3.676 8.171
Κόστος προσωπικού συμπεριλαμβανομένων και των Συμβούλων υπό την
εκτελεστική τους ιδιότητα (Σημ.7) 732.545 688.608
Αμοιβή ελεγκτών - τρέχουσας χρήσεως 24.150 23.580
Αμοιβή ελεγκτών - προηγούμενων χρήσεων 8.894 -
Εμπορικοί χρεώστες - χρέωση για επισφαλή χρέη - 9.971

7. Παροχές προσωπικού

2011 2010
€ €

Μισθοί και ημερομίσθια 677.925 640.166
Κοινωνικές ασφαλίσεις κλπ. 42.491 37.602
Ταμείο κοινωνικής συνοχής 12.129 10.840

732.545 688.608

Η αμοιβή συμβούλων και άλλων σημαντικών μελών της διεύθυνσης παρουσιάζεται στην σημείωση 17 των
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.

8. Χρηματοοικονομικά έσοδα / έξοδα

2011 2010
€ €

Πιστωτικοί τόκοι 108.969 58.264
Χρηματοοικονομικά έσοδα 108.969 58.264

Τόκοι πληρωτέοι (6.256) (472)
Διάφορα έξοδα χρηματοδότησης (50.927) (51.742)
Χρηματοοικονομικά έξοδα (57.183) (52.214)

Καθαρά χρηματοοικονομικά έσοδα 51.786 6.050

9. Φορολογία

2011 2010
€ €

Εταιρικός φόρος - τρέχουσας χρήσεως 87.246 85.666
Εταιρικός φόρος - προηγούμενων χρήσεων (20.667) 477
Αμυντική εισφορά - τρέχουσας χρήσεως 15.846 5.337
Χρέωση χρήσεως 82.425 91.480
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9. Φορολογία (συνέχεια)

Η συνολική επιβάρυνση για τη χρήση μπορεί να συμφωνηθεί με τα λογιστικά κέρδη ως ακολούθως:
2011 2010

€ €
Αποτελέσματα προ φόρων 895.191 883.971

Φόρος υπολογιζόμενος με τα εφαρμόσιμα ποσοστά φορολογίας 89.519 88.397
Φορολογική επίδραση εξόδων που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς 3.092 1.968
Φορολογική επίδραση εκπτώσεων και εισοδήματος που δεν υπόκεινται σε
φορολογία (13.193) (12.487)
10% επιπρόσθετη φορολογία 7.828 7.788
Αμυντική εισφορά - τρέχουσας χρήσεως 15.846 5.337
Φόροι προηγούμενων χρήσεων (20.667) 477
Χρέωση φορολογίας 82.425 91.480

Ο συντελεστής εταιρικού φόρου είναι 10%.

Κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις τόκοι εισπρακτέοι μπορεί να υπόκεινται σε αμυντική εισφορά με ποσοστό 15%
(10% μέχρι 30 Αυγούστου 2011). Σε τέτοιες περιπτώσεις οι τόκοι αυτοί  εξαιρούνται από εταιρικό φόρο. Σε ορισμένες
περιπτώσεις μερίσματα από το εξωτερικό μπορεί να υπόκεινται σε αμυντική εισφορά με ποσοστό 20% για τα έτη
2012 και 2013 και 17% το 2014 και μετά (κατά το 2011 το ποσοστό ήταν 15% μέχρι τις 30 Αυγούστου 2011 και 17%
ως το τέλος του έτους).

10. Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός

Οχήματα Έπιπλα,
σκεύη και

εξοπλισμός

Σύνολο

€ € €
Κόστος
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2010 64.208 2.200.348 2.264.556
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2010/ 1 Ιανουαρίου 2011 64.208 2.200.348 2.264.556
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2011 64.208 2.200.348 2.264.556

Αποσβέσεις
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2010 54.700 2.225.555 2.280.255
Επιβάρυνση για τη χρήση 2.083 6.088 8.171
Επί πωλήσεων - (36.810) (36.810)
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2010/ 1 Ιανουαρίου 2011 56.783 2.194.833 2.251.616
Επιβάρυνση για τη χρήση 1.937 1.739 3.676
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2011 58.720 2.196.572 2.255.292

Καθαρή λογιστική αξία

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2011 5.488 3.776 9.264

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2010 7.425 5.515 12.940

Οι αποσβέσεις επί των οχημάτων περιλαμβάνονται στα έξοδα διάθεσης ενώ αποσβέσεις επίπλων και εξοπλισμού
ύψους €155 (2010: €2.955) και €1.584 (2010: €3.133) περιλαμβάνονται στο κόστος πωλήσεων και στα έξοδα
διαχείρισης αντίστοιχα.
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11. Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες

Όνομα Κύριες δραστηριότητες Μετοχικό κεφάλαιο
εκδομένο και
πληρωμένο

1.GLORY BETTING SPORTS
(PRINCIPAL CYPRUS)LTD 

Εταιρεία συλλογικών αποδόσεων 171.000

2.GLORY BETTING SPORTS
(CYPRUS)LTD 

Αποδέκτης συλλογικών αποδόσεων της
GLORY BETTING SPORTS 
(PRINCIPAL CYPRUS)LTD 

34.200

3. CASHGROVE BETTING SPORTS
(PRINCIPAL CYPRUS) LTD 

Εταιρεία συλλογικών αποδόσεων 171.000

4. CASHGROVE BETTING SPORTS
(CYPRUS) LTD 

Αποδέκτης συλλογικών αποδόσεων της
CASHGROVE BETTING SPORTS 
(PRINCIPAL CYPRUS)LTD 

34.200

5. FORZA BETTING SPORTS
(PRINCIPAL CYPRUS) LTD 

Εταιρεία συλλογικών αποδόσεων 171.000

6. FORZA BETTING SPORTS
(CYPRUS) LTD 

Αποδέκτης συλλογικών αποδόσεων της
FORZA BETTING SPORTS 
(PRINCIPAL CYPRUS)LTD 

8.550

7. ANDROMEDA BETTING SPORTS
(PRINCIPAL CYPRUS) LTD 

Εταιρεία συλλογικών αποδόσεων 171.000

8.ANDROMEDA BETTING SPORTS
(CYPRUS) LTD 

Αποδέκτης συλλογικών αποδόσεων της
ANDROMEDA BETTING SPORTS 
(PRINCIPAL CYPRUS)LTD 

34.200

9. APOLLO BETTING SPORTS
(PRINCIPAL CYPRUS) LTD 

Εταιρεία συλλογικών αποδόσεων 171.000

10. APOLLO BETTING SPORTS
(CYPRUS) LTD 

Αποδέκτης συλλογικών αποδόσεων της
APOLLO BETTING SPORTS 
(PRINCIPAL CYPRUS)LTD 

8.550

11. ATHINA BETTING SPORTS
(PRINCIPAL CYPRUS) LTD 

Εταιρεία συλλογικών αποδόσεων 171.000

12. ATHINA BETTING SPORTS
(CYPRUS) LTD 

Αποδέκτης συλλογικών αποδόσεων της
ATHINA BETTING SPORTS 
(PRINCIPAL CYPRUS)LTD 

34.200

13. THISEAS BETTING SPORTS
(PRINCIPAL CYPRUS) LTD 

Εταιρεία συλλογικών αποδόσεων 171.000

14. THISEAS BETTING SPORTS
(CYPRUS) LTD 

Αποδέκτης συλλογικών αποδόσεων της
THISEAS BETTING SPORTS 
(PRINCIPAL CYPRUS)LTD 

34.200

15. ARIS BETTING SPORTS
(PRINCIPAL CYPRUS) LTD 

Εταιρεία συλλογικών αποδόσεων 171.000
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11. Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες (συνέχεια)
  Όνομα Κύριες δραστηριότητες Μετοχικό κεφάλαιο

εκδομένο και
πληρωμένο

16. ARIS BETTING SPORTS
(CYPRUS) LTD 

Αποδέκτης συλλογικών αποδόσεων της
ARIS BETTING SPORTS 
(PRINCIPAL CYPRUS)LTD 

8.550

17. HERA BETTING SPORTS
(PRINCIPAL) LTD 

Εταιρεία συλλογικών αποδόσεων - Αδρανής 171.000

18. HERA BETTING SPORTS LTD Αποδέκτης συλλογικών αποδόσεων της
HERA BETTING SPORTS 
(PRINCIPAL)LTD - Αδρανής 

34.200

19. HERMES BETTING SPORTS
(PRINCIPAL) LTD 

Εταιρεία συλλογικών αποδόσεων - Αδρανής 171.000

20. HERMES BETTING SPORTS LTD Αποδέκτης συλλογικών αποδόσεων της
ΗΕΡΜΕS BETTING SPORTS 
(PRINCIPAL)LTD - Αδρανής 

34.200

21. HERCULES BETTING SPORTS
(PRINCIPAL) LTD 

Εταιρεία συλλογικών αποδόσεων - Αδρανής 171.000

22. HERCULES BETTING SPORTS LTD Αποδέκτης συλλογικών αποδόσεων της
ΗERCULES BETTING SPORTS 
(PRINCIPAL)LTD - Αδρανής 

34.200

23.POSEIDON BETTING SPORTS
(PRINCIPAL) LTD 

Εταιρεία συλλογικών αποδόσεων - Αδρανής 171.000

24. POSEIDON BETTING SPORTS LTD Αποδέκτης συλλογικών αποδόσεων της
POSEIDON BETTING SPORTS 
(PRINCIPAL)LTD - Αδρανής 

34.200

25. ARTEMIS BETTING SPORTS
(PRINCIPAL CYPRUS) LTD 

Εταιρεία συλλογικών αποδόσεων 171.000

26. ARTEMIS BETTING SPORTS
(CYPRUS) LTD 

Αποδέκτης συλλογικών αποδόσεων της
ARTEMIS BETTING SPORTS 
(PRINCIPAL CYPRUS) LTD 

1.710

Όλες οι πιο πάνω εταιρείες έχουν συσταθεί στην Κύπρο με βάση τον περί Εταιρειών Νόμο Κεφ.113.

Ο συνολικός αριθμός αδειούχων υποστατικών από τα οποία ο Όμιλος μπορεί να διεξάγει τις εργασίες συλλογικών
στοιχημάτων στις 31 Δεκεμβρίου 2011 ανέρχεται σε 117 (2010: 114), με βάση τον αριθμό των εταιρειών που έχουν
εξασφαλίσει σχετική άδεια από τον Υπουργό Οικονομικών.

Ο συνολικός αριθμός αδειών αποδέκτη και βοηθού αποδέκτη συλλογικών στοιχημάτων για κάθε μιά εταιρεία
συλλογικών στοιχημάτων περιορίζεται σε 15.
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12. Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα ποσά

2011 2010
€ €

Εμπορικά εισπρακτέα 86.606 100.923
Προκαταβολές και προπληρωμές 219.494 239.690

306.100 340.613

Στις προκαταβολές και προπληρωμές περιλαμβάνονται €171.270 (2010: €200.590) τα οποία αφορούν
προπληρωμές κυβερνητικών τελών για άδειες αποδοχής στοιχημάτων και εγγυητικών για το έτος 2012.

Οι συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου σε σχέση με ποσά που οφείλονται από πράκτορες συλλογικών στοιχημάτων
είναι περιορισμένες λόγω του μεγάλου αριθμού των πρακτόρων του Ομίλου. Η ιστορική εμπειρία του Ομίλου στην
είσπραξη εισπρακτέων ποσών είναι εντός των πλαισίων των προβλέψεων που καταχωρήθηκαν στα βιβλία. Για τα
εμπορικά εισπρακτέα η πολιτική του Ομίλου είναι η παροχή πίστωσης 8 ημερών. Λόγω αυτών των παραγόντων, η
διεύθυνση πιστεύει ότι δεν υπάρχει πρόσθετος πιστωτικός κίνδυνος πέραν των ποσών που προβλέφθηκαν για
ζημιές από είσπραξη των εμπορικών εισπρακτέων του Ομίλου.

Επιπρόσθετα ο Όμιλος λαμβάνει εγγυητικές επιστολές από τους βοηθούς αποδέκτες συλλογικών στοιχημάτων, οι
οποίες αποσκοπούν στην περαιτέρω διασφάλιση του Ομίλου έναντι της ανάκτησης των ποσών που του οφείλονται.
Στις 31 Δεκεμβρίου 2011, η αξία των εγγυητικών που παραχωρήθηκαν στον Όμιλο μέσω εγγυητικών επιστολών
ανήλθε στις €1.027.664 (2010: €1.016.593).

Ο Όμιλος δεν αναγνώρισε ζημιά για την απομείωση των εμπορικών εισπρακτέων κατά τη διάρκεια της χρήσεως που
έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 (2010: €9.971).

Η εύλογη αξία των εμπορικών και άλλων εισπρακτέων που έχουν λήξη εντός ενός έτους είναι περίπου η ίδια με τα
ποσά που παρουσιάζονται πιο πάνω.

Η έκθεση του Ομίλου σε πιστωτικό κίνδυνο και ζημιές απομείωσης αναφορικά με εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις
γνωστοποιείται στη σημείωση 19 των οικονομικών καταστάσεων.

13. Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών και βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις

Για σκοπούς της ενοποιημένης κατάστασης ταμειακών ροών τα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών περιλαμβάνουν:

2011 2010
€ €

Μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο 1.352.910 2.126.803
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις 3.086.356 1.500.000

4.439.266 3.626.803

Το πραγματικό επιτόκιο στις βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις ήταν 5,30% (2010: 4,50%) και αυτές οι
καταθέσεις έχουν ημερομηνία λήξης τις 27 και 31 Δεκεμβρίου 2012.

Η έκθεση του Ομίλου σε πιστωτικό κίνδυνο και ζημιές απομείωσης αναφορικά με μετρητά και αντίστοιχα μετρητών
γνωστοποιείται στη σημείωση 19 των οικονομικών καταστάσεων.
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14. Μετοχικό κεφάλαιο

2011 2011 2010 2010
Αριθμός
μετοχών €

Αριθμός
μετοχών €

Εγκεκριμένο
Συνήθεις μετοχές του €1,71 η καθεμιά 1.000.000 1.710.000 1.000.000 1.710.000

Κεφάλαιο που εκδόθηκε και πληρώθηκε εξ'
ολοκλήρου
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 1.000.000 1.710.000 1.000.000 1.710.000
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 1.000.000 1.710.000 1.000.000 1.710.000

15. Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές

2011 2010
€ €

Εμπορικοί πιστωτές 92 91
Φόρος στοιχήματος 31.207 35.520
Οφειλόμενα έξοδα 73.230 28.749
Άλλοι πιστωτές 18.500 -

123.029 64.360

Η εύλογη αξία των εμπορικών και άλλων πιστωτών που έχουν λήξη εντός ενός έτους είναι περίπου η ίδια με τα ποσά
που παρουσιάζονται πιο πάνω.

16. Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις

2011 2010
€ €

Εταιρικός φόρος 86.107 183.268
86.107 183.268

17. Συναλλαγές με συγγενικά μέρη

Μητρική του Ομίλου είναι η ΟΠΑΠ Α.Ε. και είναι Δημόσια Εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και
κατέχει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Οι πιο κάτω συναλλαγές έγιναν με συγγενικά μέρη:

17.1 Αμοιβή Συμβούλων

Η αμοιβή των Συμβούλων και άλλων σημαντικών μελών της διεύθυνσης ήταν ως εξής:
2011 2010

€ €
Αμοιβή Συμβούλων υπό εκτελεστική ιδιότητα 236.940 241.796
Κοινωνικές ασφαλίσεις, κτλ. 7.305 7.029

244.245 248.825
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18. Άλλες συναλλαγές

Οι συναλλαγές συνδεδεμένων προσώπων του Ομίλου με τον Όμιλο έχουν ως ακολούθως:

(i) Στις 2 Απριλίου 2003 υπεγράφη συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και της Glory Technology Limited, εταιρεία στην
οποία η τελική ιθύνουσα εταιρεία ΟΠΑΠ Α.Ε. κατέχει 20%, για την χρήση του ολοκληρωμένου (on-line) συστήματος
UGS (Universal Game System INTERGRATED TURN-KEY SOLUTION) προς αυτοματοποίηση των εργασιών
συλλογικών στοιχημάτων των εταιρειών του Ομίλου. Κατά την διάρκεια του 2011 τα συμβαλλόμενα μέρη ανανέωσαν
την συμφωνία με διάρκεια ισχύος 12 μηνών. Βάσει της συμφωνίας η ετήσια αμοιβή για την παροχή του δικαιώματος
χρήσης του συστήματος της Glory Technology Ltd, μειώθηκε από 4% πλέον ΦΠΑ σε 3% πλέον ΦΠΑ επί του
συνολικού ετήσιου κύκλου εργασιών του Ομίλου. Επίσης συμφωνήθηκε ετήσια αμοιβή ίση με 14% πλέον ΦΠΑ επί
του ετήσιου δικαιώματος 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 2011 ανήλθαν στις €737.661 (2010: €1.242.972) και
περιλαμβάνονται στην ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εισοδημάτων του έτους.

(ii) Την 1 Ιανουαρίου 2011 υπεγράφη συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και της Glory Technology Limited για την
παροχή χώρου εργασίας καθώς και διοικητικών υπηρεσιών (τηλέφωνα, ηλεκτρισμό, ασφάλεια κτιρίου, κοινόχρηστα)
για το ποσό των €8.543 τον μήνα πλέον Φ.Π.Α (2010: €8,543 τον μήνα πλέον Φ.Π.Α.). Η διάρκεια ισχύος της
συμφωνίας είναι για δώδεκα μήνες. Η συμφωνία αυτή δεν ανανεώθηκε.

19. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου

Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου
Ο Όμιλος εκτίθεται σε πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας και κίνδυνο διαχείρισης κεφαλαίου που προκύπτουν
από τα χρηματοοικονομικά μέσα που κατέχει. Η πολιτική που εφαρμόζει ο Όμιλος στη διαχείριση των κινδύνων ώστε
να τους ελέγχει, εξηγείται πιο κάτω:

19.1 Πιστωτικός κίνδυνος
Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει όταν η αδυναμία των συμβαλλόμενων μερών να εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις
τους θα μπορούσε να μειώσει το ποσό των μελλοντικών ταμειακών εισροών από χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία κατά την ημερομηνία αναφοράς. Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει από τα οφειλόμενα ποσά από πράκτορες
στοιχημάτων και τραπεζικές καταθέσεις. Ο Όμιλος δεν έχει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου αφού
διατηρεί υπόλοιπα με ένα μεγάλο αριθμό πρακτόρων. Ο Όμιλος εφαρμόζει διαδικασίες που να βεβαιώνουν ότι η
παροχή υπηρεσιών γίνεται σε πράκτορες με κατάλληλη ιστορία αξιοπιστίας και παρακολουθεί σε συνεχή βάση τη
χρονολογική κατάσταση των εισπρακτέων. Επιπρόσθετα, ο Όμιλος λαμβάνει εγγυητικές επιστολές από τους
πράκτορες οι οποίες αποσκοπούν στην περαιτέρω διασφάλιση του Όμιλου έναντι της ανάκτησης των ποσών που
του οφείλονται. Όλα τα εμπορικά εισπρακτέα είναι με μέρη χωρίς εξωτερική αξιολόγηση φερεγγυότητας. Τα
τραπεζικά υπόλοιπα κρατούνται σε χρηματοοικονομικούς οργανισμούς με υψηλή πιστωτική αξιοπιστία και ο Όμιλος
εφαρμόζει διαδικασίες που περιορίζουν την έκθεση του σε πιστωτικό κίνδυνο σε σχέση με κάθε χρηματοοικονομικό
οργανισμό.

Η λογιστική αξία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων αντιπροσωπεύει τη μέγιστη έκθεση στον
πιστωτικό κίνδυνο. Η μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο κατά την ημερομηνία παρουσίασης των οικονομικών
καταστάσεων ήταν:

2011 2010
€ €

Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα ποσά 86.606 100.923
Μετρητά στην τράπεζα 1.352.830 2.115.167
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις 3.086.356 1.500.000

4.525.792 3.716.090
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19. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια)

19.2 Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος που προκύπτει όταν η λήξη των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων
δεν συμπίπτουν. Όταν οι λήξεις δεν συμπίπτουν, η αποδοτικότητα μπορεί να αυξηθεί αλλά ταυτόχρονα μπορεί να
αυξηθεί ο κίνδυνος ζημιών. Ο Όμιλος εφαρμόζει διαδικασίες με σκοπό την ελαχιστοποίηση τέτοιων ζημιών όπως η
διατήρηση ικανοποιητικών ποσών μετρητών και άλλων περιουσιακών στοιχείων με υψηλή ρευστότητα και με το να
διατηρεί ένα ικανοποιητικό ποσό σε δεσμευμένες πιστωτικές διευκολύνσεις.

Ο ακόλουθοι πίνακες παρουσιάζουν την αναμενόμενη χρονολογική λήξη των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων
του Ομίλου. Οι πίνακες έχουν ετοιμαστεί με βάση τις συμβατικές μη-προεξοφλημένες ταμειακές ροές των
χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων και βάσει της ενωρίτερης ημερομηνίας κατά την οποία ο Όμιλος μπορεί να
υποχρεωθεί να πληρώσει.

31 Δεκεμβρίου 2011
Λογιστική

αξία

Συμβατικές
ταμειακές

ροές
Εντός

3 μηνών

Μεταξύ
3 και 12

μηνών 1-2 έτη 2-5 έτη
Πέραν των

5 ετών
€ € € € € € €

Εμπορικοί και άλλοι
πιστωτές 18.592 18.592 18.592 - - - -
Φόρος στοιχήματος 31.207 31.207 31.207 - - - -

49.799 49.799 49.799 - - - -

31 Δεκεμβρίου 2010
Λογιστική

αξία

Συμβατικές
ταμειακές

ροές
Εντός

3 μηνών

Μεταξύ
3 και 12

μηνών 1-2 έτη 2-5 έτη
Πέραν των

5 ετών
€ € € € € € €

Εμπορικοί και άλλοι
πιστωτές 91 91 91 - - - -
Φόρος στοιχήματος 35.520 35.520 35.520 - - - -

35.611 35.611 35.611 - - - -

19.3 Κίνδυνος διαχείρισης κεφαλαίου
Ο Όμιλος διαχειρίζεται τα κεφάλαιά του ούτως ώστε να διασφαλίζει ότι θα συνεχίσει να λειτουργεί ως δρώσα
οικονομική μονάδα και ταυτόχρονα θα έχει τη μέγιστη δυνατή απόδοση για τους μετόχους μέσω της βέλτιστης
αναλογίας ιδίων κεφαλαίων και δανεισμού. Η γενική στρατηγική του Ομίλου δεν έχει αλλάξει από την προηγούμενη
χρήση.

Εκτίμηση εύλογων αξιών

Οι εύλογες αξίες των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων του Ομίλου είναι περίπου οι
ίδιες όπως και τα ποσά που εμφανίζονται στην ενοποιημένη κατόσταση χρηματοοικονομικώς θύσης.

20. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις

Οι εταιρείες Συλλογικών αποδόσεων, οι αποδέκτες και βοηθοί αποδέκτες έχουν βάσει των περί Συλλογικών
Στοιχημάτων (Ρύθμιση και Φόρος) Νόμων του 1997 έως 2007, τραπεζικές εγγυήσεις προς όφελος του Υπουργείου
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 τον Όμιλο προς όφελος του
Υπουργείου Οικονομικών ανέρχεται στις €6.629.368 (2010: €6.629.368). Οι εγγυήσεις είναι εξασφαλισμένες από τη
μητρική εταιρεία ΟΠΑΠ Α.Ε.. Τα έξοδα των τραπεζικών εγγυητικών τα επιβαρύνεται ο Όμιλος και περιλαμβάνονται
στα διάφορα έξοδα χρηματοδότησης που γνωστοποιούνται  στη σημείωση 8 των ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεων. Μέχρι την ημερομηνία αναφοράς δεν έχει εγερθεί οποιαδήποτε απαίτηση με βάση τις εγγυήσεις αυτές.

Ο Όμιλος δεν είχε άλλες ενδεχόμενες υποχρεώσεις στις 31 Δεκεμβρίου 2011.
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21. Δεσμεύσεις

Ο Όμιλος δεν είχε κεφαλαιουχικές ή άλλες δεσμεύσεις στις 31 Δεκεμβρίου 2011.

22. Σημαντικά γεγονότα που συνέβηκαν μετά τη λήξη της χρήσεως

Δεν υπήρξαν σημαντικά γεγονότα που συνέβηκαν μετά τη λήξη της χρήσεως που να έχουν σχέση με την κατανόηση
των οικονομικών καταστάσεων.

Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή στις σελίδες 4 και 5
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