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OPAP INVESTMENT LIMITED

Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

1 Το Διοικητικό Συμβούλιο παρουσιάζει την έκθεσή του μαζί με τις πρώτες ελεγμένες
οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την περίοδο από 23 Νοεμβρίου 2011
(ημερομηνία σύστασης) μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012.

Ίδρυση

2 Η Εταιρεία συστάθηκε στις 23 Νοεμβρίου 2011.

Κύριες δραστηριότητες

3 Οι κύριες δραστηριότητες της Εταιρείας είναι η διοργάνωση, διεξαγωγή και
διαχείριση πάσης φύσεως τυχερών παιγνίων, στιγμιαίων λαχείων και στοιχημάτων
προκαθορισμένης ή και μεταβλητής απόδοσης.  Κατά τη διάρκεια της περιόδου η εταιρεία
συμμετείχε με ποσοστό 66,99999% σε σύμπραξη η οποία υπέβαλε προσφορά σχετικά με
τη χορήγηση αποκλειστικής άδειας παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας, προβολής και
εν γένει διαχείρισης των Ελληνικών Κρατικών Λαχείων για 12 έτη. 

Ανασκόπηση των εξελίξεων, της τρέχουσας κατάστασης και της επίδοσης των
δραστηριοτήτων της Εταιρείας

4 Η ζημιά της Εταιρείας για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 ήταν
€196.657. Στις 31 Δεκεμβρίου 2012 το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας
ήταν €214.974 και το έλλειμμα στα ίδια κεφάλαια ήταν €191.657. Η οικονομική κατάσταση,
εξέλιξη και επίδοση της Εταιρείας όπως παρουσιάζεται στις οικονομικές καταστάσεις
θεωρείται ικανοποιητική.

Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες

5 Οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που αντιμετωπίζει η Εταιρεία
περιγράφονται στη Σημείωση 3 των οικονομικών καταστάσεων.

Προβλεπόμενη εξέλιξη της Εταιρείας

6 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εκτίμα ότι η προσφορά η οποία έχει
κατατεθεί απο τη σύμπραξη στην οποία συμμετέχει η Εταιρεία, με ποσοστό 66,99999%,
σχετικά με την χορήγηση αποκλειστικής άδειας παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας,
προβολής και εν γένει διαχείρισης των Ελληνικών Κρατικών Λαχείων για 12 έτη, θα έχει
θετική κατάληξη και οπότε θα επιφέρει σημαντικές θετικές αλλαγές στην οικονομική
κατάσταση και στην επίδοση της Εταιρείας για το προσεχές μέλλον.

Αποτελέσματα

7 Τα αποτελέσματα της Εταιρείας για την περίοδο παρουσιάζονται στη σελίδα 7.
Η ζημιά για την περίοδο μεταφέρεται στα αποθεματικά.
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OPAP INVESTMENT LIMITED

Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου (συνέχεια)

Μετοχικό κεφάλαιο

8 Στις 23 Νοεμβρίου 2011 (ημερομηνία σύστασης), η Εταιρεία εξέδοσε 5.000 μετοχές
του €1 η καθεμιά συνολικού ύψους €5.000.

Διοικητικό Συμβούλιο

9 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις 31 Δεκεμβρίου 2012 και την ημερομηνία
αυτής της έκθεσης παρουσιάζονται στη σελίδα 1. Όλοι τους ήταν μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου για ολόκληρη τη περίδο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012, εκτός του κ.
Κωνσταντίνου Λουρόπουλου, που διορίστηκε Πρόεδρος στις 7 Αυγούστου 2012, του κ.
Παναγιώτη Κολιοπάνου, που διορίστηκε Σύμβουλος στις 15 Οκτωβρίου 2012 και του κ.
Στέφανου Παντζόπουλου, που διορίστηκε Σύμβουλος στις 15 Οκτωβρίου 2012. Ο κ.
Ιωάννης Σπανούδακης, που ήταν Πρόεδρος την 23 Νοεμβρίου 2011, παραιτήθηκε στις 7
Αυγούστου 2012. Ο κ. Γιώργος Γανωτής, που ήταν Σύμβουλος την 23 Νοεμβρίου 2011, 
παραιτήθηκε στις 8 Οκτωβρίου 2012. Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
συμμετείχαν σε όλες τις συνεδριάσεις που πραγματοποιήθηκαν κατάτης διάρκεια της
θητεία τους.

10 Δεν υπήρχαν σημαντικές αλλαγές στην κατανομή των αρμοδιοτήτων ή στην
αποζημίωση του Διοικητικού Συμβουλίου.

11 Λόγω του ότι δεν υπάρχει πρόνοια στο Καταστατικό της Εταιρείας για εκ
περιτροπής αποχώρηση των Συμβούλων, όλοι οι Σύμβουλοι παραμένουν στη θέση τους.

Γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού

12 Τα σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού που έχουν σχέση με την
κατανόηση των οικονομικών καταστάσεων παρουσιάζονται στη Σημείωση 14 των
οικονομικών καταστάσεων.

Υποκαταστήματα

13 Η Εταιρεία δεν λειτουργούσε μέσω οποιωνδήποτε υποκαταστημάτων κατά τη
διάρκεια της περιόδου.
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OPAP INVESTMENT LIMITED

Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου (συνέχεια)

Ανεξάρτητοι Ελεγκτές

14 Το Διοικητικό Συμβούλιο διόρισε τους PricewaterhouseCoopers Limited ως
Ανεξάρτητους Ελεγκτές της Εταιρείας.  Οι Ανεξάρτητοι Ελεγκτές, PricewaterhouseCoopers
Limited, έχουν εκδηλώσει επιθυμία να συνεχίσουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους.
Ψήφισμα που να εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή τους θα
κατατεθεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Με Εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Κωνσταντίνος Λουρόπουλος
Πρόεδρος

Λευκωσία, 
13 Ιουνίου 2013
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Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή

Προς τα Μέλη της OPAP INVESTMENT LIMITED

Έκθεση επί των οικονομικών καταστάσεων

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της OPAP INVESTMENT LIMITED (η
«Εταιρεία»), οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό στις 31 Δεκεμβρίου 2012, και τις
καταστάσεις συνολικών εισοδημάτων,  μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της
περιόδου από 23 Νοεμβρίου 2011 (ημερομηνία σύστασης) μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012, καθώς και
περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες.

Ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις οικονομικές καταστάσεις

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση 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 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 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
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 οικονομικές καταστάσεις.  Οι επιλεγόμενες διαδικασίες
βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή, περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους
σφάλματος των 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 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 οικονομικών
καταστάσεων.

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

Κατά τη γνώμη μας, οι οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της
χρηματοοικονομικής θέσης της OPAP INVESTMENT LIMITED στις 31 Δεκεμβρίου 2012, και της
χρηματοοικονομικής της επίδοσης και των ταμειακών ροών της για την περίοδο από 23 Νοεμβρίου
2011 (ημερομηνία σύστασης) μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012 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 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
συνάδουν με τις οικονομικές καταστάσεις.

Άλλο θέμα

Αυτή η έκθεση, περιλαμβανομένης και της γνώμης, ετοιμάστηκε για τα μέλη της Εταιρείας 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.

Λοΐζος Α. Μαρκίδης  
Εγκεκριμένος Λογιστής και Εγγεγραμμένος Ελεγκτής
εκ μέρους και για λογαριασμό της

PricewaterhouseCoopers Limited
Εγκεκριμένοι Λογιστές και Εγγεγραμμένοι Ελεγκτές

Λευκωσία, 13 Ιουνίου 2013
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OPAP INVESTMENT LIMITED

Κατάσταση συνολικών εισοδημάτων
για την περίοδο από 23 Νοεμβρίου 2011 (ημερομηνία σύστασης)
μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012

Για την
περίοδο από

23 Νοεμβρίου
2011 μέχρι 31

Δεκεμβρίου
2012

Σημ. €

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (196.686)
Άλλα έσοδα 4 34

Ζημιά πριν τη φορολογία (196.652)

Χρέωση φορολογίας 7 (5)

Ζημιά για την περίοδο (196.657)

Άλλα συνολικά εισοδήματα για την περίοδο, μετά τη φορολογία -

Συνολική ζημιά για την περίοδο (196.657)

Οι σημειώσεις στις σελίδες 11 μέχρι 20 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των
οικονομικών καταστάσεων.

Κατά την περίοδο δεν υπήρξαν εισοδήματα. 
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OPAP INVESTMENT LIMITED

Ισολογισμός
στις 31 Δεκεμβρίου 2012

2012
Σημ. €

Περιουσιακά στοιχεία
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 10 214.974

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 214.974

Ίδια κεφάλαια και υποχρεώσεις
Μετοχικό κεφάλαιο 11 5.000
Συσσωρευμένες ζημιές (196.657)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (191.657)

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές 12 406.631

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 214.974

Στις 13 Ιουνίου 2013 το Διοικητικό Συμβούλιο της OPAP INVESTMENT LIMITED ενέκρινε
αυτές τις οικονομικές καταστάσεις για έκδοση.

Κωνσταντίνος Λουρόπουλος, Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Αλεξόπουλος, Σύμβουλος

Στέφανος Παντζόπουλος, Σύμβουλος

Οι σημειώσεις στις σελίδες 11 μέχρι 20 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των
οικονομικών καταστάσεων.
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OPAP INVESTMENT LIMITED

Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων
για την περίοδο από 23 Νοεμβρίου 2011 (ημερομηνία
σύστασης) μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012

Μετοχικό
κεφάλαιο

Συσσωρευμένες
ζημιές Σύνολο

Σημ. € € €

Συνολικό εισόδημα
Ζημιά για την περίοδο - (196.657) (196.657)

Συναλλαγές με ιδιοκτήτες
Έκδοση μετοχικού κεφαλαίου 11 5.000 - 5.000

Σύνολο συναλλαγών με ιδιοκτήτες 5.000 - 5.000

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2012 5.000 (196.657) (191.657)

Οι σημειώσεις στις σελίδες 11 μέχρι 20 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των
οικονομικών καταστάσεων.
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OPAP INVESTMENT LIMITED

Κατάσταση ταμειακών ροών
για την περίοδο από 23 Νοεμβρίου 2011 (ημερομηνία
σύστασης) μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012

Για την
περίοδο από

23 Νοεμβρίου
2011 μέχρι 31

Δεκεμβρίου
2012

Σημ. €

Ροή μετρητών από εργασίες
Ζημιά πριν τη φορολογία (196.652)
Αναπροσαρμογές για:

Πιστωτικούς τόκους 4 (34)

(196.686)

Αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης:
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές 406.631

Μετρητά που προήλθαν από εργασίες 209.945

Φορολογία που πληρώθηκε (5)

Καθαρά μετρητά από εργασίες 209.940

Ροή μετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες
Τόκοι που εισπράχτηκαν 34

Καθαρά μετρητά από επενδυτικές δραστηριότητες 34

Ροή μετρητών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από έκδοση μετοχικού κεφαλαίου 11 5.000

Καθαρά μετρητά από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 5.000

Καθαρή αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 214.974

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου 10 214.974

Οι σημειώσεις στις σελίδες 11 μέχρι 20 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των
οικονομικών καταστάσεων.
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OPAP INVESTMENT LIMITED

Σημειώσεις στις οικονομικές καταστάσεις

1 Γενικές πληροφορίες

Χώρα σύστασης

Η Εταιρεία συστάθηκε με έδρα την Κύπρο, ως ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης,
σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113. Το
εγγεγραμμένο γραφείο της είναι στην Μετοχίου 59, Γραφείο 502, 1101, Λευκωσία ,
Κύπρος.

Κύριες δραστηριότητες 

Οι κύριες δραστηριότητες της Εταιρείας είναι η διοργάνωση, διεξαγωγή και διαχείριση
πάσης φύσεως τυχερών παιγνίων, στιγμιαίων λαχείων και στοιχημάτων προκαθορισμένης
ή και μεταβλητής απόδοσης.  Κατά τη διάρκεια της περιόδου η εταιρεία συμμετείχε με
ποσοστό 66,99999% σε σύμπραξη με τις εταιρείες INTRALOT LOTTERIES LIMITED,
SCIENTIFIC GAMES GLOBAL GAMING S.a.r.l. και  LOTTOMATICA GIOCHI E
PARTECIPAZIONI S.r.l., η οποία υπέβαλε προσφορά σχετικά με τη χορήγηση
αποκλειστικής άδειας παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας, προβολής και εν γένει
διαχείρισης των Ελληνικών Κρατικών Λαχείων για 12 έτη. 

2 Περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών

Οι κυριότερες λογιστικές πολιτικές που εφαρμόστηκαν στην κατάρτιση αυτών των
οικονομικών καταστάσεων εκτίθενται πιο κάτω. Αυτές οι πολιτικές έχουν εφαρμοστεί με
συνέπεια για όλα τα έτη που παρουσιάζονται σε αυτές τις οικονομικές καταστάσεις εκτός
από όπου δηλώνεται διαφορετικά.

Βάση κατάρτισης

Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας έχουν συνταχθεί 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.

Κατά την ημερομηνία της έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων, όλα τα Διεθνή
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών
Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ) και είναι εφαρμόσιμα από την 23 Νοεμβρίου 2011 έχουν
υιοθετηθεί από την ΕΕ μέσω της διαδικασίας υιοθέτησης που καθορίστηκε από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με εξαίρεση ορισμένων προνοιών του ΔΛΠ 39 “Χρηματοοικονομικά
Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίμηση” σε σχέση με λογιστική αντιστάθμισης χαρτοφυλακίου.

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους.
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2 Περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών (συνέχεια)

Βάση κατάρτισης (συνέχεια)

Η κατάρτιση 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 της Εταιρείας. Δεν υπήρχαν τομείς
που να απαιτούν μεγαλύτερου βαθμού κρίση ή που να είναι πιο πολύπλοκοι ή τομείς όπου
οι παραδοχές και οι υπολογισμοί να έχουν σημαντική επίδραση στις οικονομικές
καταστάσεις.

Συνεχιζόμενη δραστηριότητα

Στην αξιολόγηση της ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει ως συνεχιζόμενη
δραστηριότητα οι Σύμβουλοι έλαβαν υπόψη τις προθέσεις και την οικονομική κατάσταση
της Εταιρείας. Παρόλο που η Εταιρεία έχει καθαρές υποχρεώσεις στις 31 Δεκεμβρίου
2012, οι Σύμβουλοι έλαβαν υπόψη την επιστολή στήριξης που λήφθηκε από την μητρική
εταιρεία, ΟΠΑΠ Α.Ε..

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανέλαβε να παρέχει στην Εταιρεία, εάν χρειαστεί, οικονομική και άλλη
βοήθεια ώστε η Εταιρεία να μπορέσει να συνεχίσει τις εργασίες της και να εκπληρώνει τις
υποχρεώσεις της όταν προκύπτουν. Για το λόγο αυτό οι Σύμβουλοι θεωρούν πως η
Εταιρεία θα συνεχίσει ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα και οι οικονομικές καταστάσεις
έχουν καταρτιστεί με βάση την αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας.

Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρημένων ΔΠΧΑ

Κατά τη τρέχουσα περίοδο η Εταιρεία υιοθέτησε όλα τα νέα και αναθεωρημένα Διεθνή
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) τα οποία σχετίζονται με τις εργασίες της
και είναι εφαρμόσιμα για λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την 23 Νοεμβρίου 2011. Η
υιοθέτηση αυτή δεν είχε επιφέρει σημαντικές αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές της
Εταιρείας.

Νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας αποτιμούνται
χρησιμοποιώντας το νόμισμα του κύριου οικονομικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο
λειτουργεί η Εταιρεία (“το νόμισμα λειτουργίας”).  Οι οικονομικές καταστάσεις
παρουσιάζονται σε Ευρώ (€), το οποίο είναι το νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης της
Εταιρείας.

Τρέχουσα και αναβαλλόμενη φορολογία

Η χρέωση φορολογίας για την περίοδο περιλαμβάνει την τρέχουσα φορολογία. Η
φορολογία αναγνωρίζεται στα κέρδη και στις ζημιές εκτός στην έκταση που σχετίζεται με
στοιχεία που αναγνωρίζονται στα άλλα συνολικά εισοδήματα ή απ’ ευθείας στα ίδια
κεφάλαια. Στην περίπτωση αυτή, η φορολογία αναγνωρίζεται επίσης στα άλλα συνολικά
εισοδήματα ή απ’ ευθείας στα ίδια κεφάλαια, αντίστοιχα.
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OPAP INVESTMENT LIMITED

2 Περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών (συνέχεια)

Τρέχουσα και αναβαλλόμενη φορολογία (συνέχεια)

Η τρέχουσα χρέωση φορολογίας υπολογίζεται με βάση τη φορολογική νομοθεσία που έχει
θεσπιστεί ή ουσιαστικά θεσπιστεί κατά την ημερομηνία του ισολογισμού στη χώρα όπου η
Εταιρεία δραστηριοποιείται και δημιουργεί φορολογητέο εισόδημα. Η Διεύθυνση αξιολογεί
περιοδικά τις θέσεις που λαμβάνονται σε φορολογικές δηλώσεις σε σχέση με καταστάσεις
όπου η εφαρμοσθείσα φορολογική νομοθεσία υπόκειται σε ερμηνεία. Εάν η εφαρμοσθείσα
φορολογική νομοθεσία υπόκειται σε ερμηνεία, καθορίζεται πρόβλεψη όπου είναι
κατάλληλο με βάση τα ποσά που υπολογίζεται να πληρωθούν στις φορολογικές αρχές.

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται μόνο στην έκταση που είναι
πιθανόν ότι μελλοντικά φορολογητέα κέρδη θα είναι διαθέσιμα έναντι των οποίων οι
προσωρινές διαφορές μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

Μετοχικό κεφάλαιο

Οι συνήθεις μετοχές ταξινομούνται ως ίδια κεφάλαια.

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Στην κατάσταση ταμειακών ροών, τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αποτελούνται από
καταθέσεις στην τράπεζα με αρχική ημερομηνία λήξης τρείς μήνες ή λιγότερο.

3 Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου

(i) Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου

Οι εργασίες της Εταιρείας την εκθέτουν σε ποικίλους χρηματοοικονομικούς
κινδύνους: πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας.

Η επιδεκτικότητα της Εταιρείας στους χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως
πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας παρακολουθούνται ως μέρος της
καθημερινής διαχείρισης της επιχείρησης. 

 Πιστωτικός κίνδυνος

Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει από ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα. 

Βλέπετε Σημείωση 9 για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τον
πιστωτικό κίνδυνο.
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3 Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια)

(i) Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια)

 Κίνδυνος ρευστότητας

Ο πιο κάτω πίνακας αναλύει τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της
Εταιρείας σε σχετικές κατηγορίες λήξεων, με βάση την εναπομένουσα
περίοδο κατά την ημερομηνία του ισολογισμού μέχρι την ημερομηνία λήξης
του συμβολαίου. Τα ποσά που παρουσιάζονται στον πίνακα είναι οι
συμβατικές μη προεξοφλημένες ταμειακές ροές. Υπόλοιπα με λήξη εντός 12
μηνών, με εξαίρεση το δανεισμό, ισούνται με τις λογιστικές τους αξίες, αφού
η επίδραση της προεξόφλησης δεν είναι σημαντική.

Λιγότερο
από 1
χρόνο

€
Στις 31 Δεκεμβρίου 2012

Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές 407.631

Όπως αναφέρεται στην σημείωση 2 η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανέλαβε να παρέχει στην
Εταιρεία, εάν χρειαστεί, οικονομική και άλλη βοήθεια ώστε η Εταιρεία να
μπορέσει να συνεχίσει τις εργασίες της και να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις
της όταν προκύπτουν. 

4 Άλλα έσοδα

Για την
περίοδο από

23 Νοεμβρίου
2011 μέχρι 31

Δεκεμβρίου
2012

€
Πιστωτικοί τόκοι:

Τραπεζικά υπόλοιπα 34

5 Ανάλυση εξόδων κατά είδος

Για την
περίοδο από

23 Νοεμβρίου
2011 μέχρι 31

Δεκεμβρίου
2012

€

Αμοιβή ελεγκτών που χρεώθηκε από το νόμιμο ελεγκτικό γραφείο 5.000
Κόστος προσωπικού (Σημ. 6) 28.500
Λοιπά έξοδα 7.100
Δικηγορικά έξοδα 84.231
Τραπεζικά έξοδα 69.355
Αμοιβή γραμματέα εταιρείας 2.500

Συνολικό κόστος διοικητικής λειτουργίας και άλλων εξόδων 196.686
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OPAP INVESTMENT LIMITED

6 Κόστος προσωπικού

Για την
περίοδο από

23 Νοεμβρίου
2011 μέχρι 31

Δεκεμβρίου
2012

€

Μισθοί 28.500

7 Χρέωση φορολογίας

Για την
περίοδο από

23 Νοεμβρίου
2011 μέχρι 31

Δεκεμβρίου
2012

€
Τρέχουσα φορολογία:

Αμυντική εισφορά 5

Χρέωση φορολογίας 5

Ο φόρος επί της (ζημιάς)/κέρδους της Εταιρείας πριν τη φορολογία διαφέρει από το
θεωρητικό ποσό που θα προέκυπτε χρησιμοποιώντας το εφαρμόσιμο ποσοστό
φορολογίας ως εξής:

Για την
περίοδο από

23 Νοεμβρίου
2011 μέχρι 31

Δεκεμβρίου
2012

€

(Ζημιά)/κέρδος πριν τη φορολογία (196.652)

Φόρος υπολογιζόμενος με το εφαρμόσιμο ποσοστό εταιρικής φορολογίας
ύψους 10% (19.665)

Φορολογική επίδραση εξόδων που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς 552
Έκτακτη εισφορά για την άμυνα 5
Φορολογική επίδραση φορολογικών ζημιών για τις οποίες δεν έχει
αναγνωριστεί απαίτηση αναβαλλόμενης φορολογίας 19.113

Χρέωση φορολογίας 5

Ο συντελεστής φόρου εισοδήματος για την Εταιρεία είναι 10% μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου
2012 και 12,5% από την 1 Ιανουαρίου 2013.

Από το φορολογικό έτος 2012, φορολογικές ζημιές μέχρι 5 ετών μπορούν να μεταφερθούν
και να χρησιμοποιηθούν έναντι φορολογικών κερδών.

Από την 1 Ιανουαρίου 2009, κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις τόκοι μπορούν να
εξαιρούνται από το φόρο εισοδήματος και να υπόκεινται μόνο σε έκτακτη εισφορά για την
άμυνα με ποσοστό 10% η οποία αυξήθηκε σε 15% από την 31 Αυγούστου 2011 και σε
30% από την 29 Απριλίου 2013.

(15)



OPAP INVESTMENT LIMITED

7 Χρέωση φορολογίας (συνέχεια)

Σε ορισμένες περιπτώσεις μερίσματα από εξωτερικό μπορεί να υπόκεινται σε έκτακτη
εισφορά για την άμυνα με ποσοστό 15% η οποία αυξήθηκε σε 17% από την 31 Αυγούστου
2011 και αυξήθηκε σε 20% από την 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2013. Σε
ορισμένες περιπτώσεις μερίσματα που εισπράχτηκαν από την 1 Ιανουαρίου 2012 και μετά
από άλλες εταιρείες που είναι φορολογικοί κάτοικοι της Κύπρου, μπορεί επίσης να
υπόκεινται σε έκτακτη εισφορά για την άμυνα.

Κέρδη από τη διάθεση αξιογράφων που εμπίπτουν στον ορισμό των τίτλων για
φορολογικούς σκοπούς (περιλαμβανομένων μετοχών, χρεογράφων, ομολόγων,
δικαιωμάτων επ' αυτών, κλπ) εξαιρούνται από Κυπριακό εταιρικό φόρο.

8 Χρηματοοικονομικά μέσα ανά κατηγορία

Δάνεια και
εισπρακτέα

€
31 Δεκεμβρίου 2012
Περιουσιακά στοιχεία όπως
παρουσιάζονται στον ισολογισμό

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 214.974

Άλλες χρηματο-
οικονομικές

υποχρεώσεις
€

Υποχρεώσεις όπως παρουσιάζονται στον ισολογισμό
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές (εκτός από υποχρεώσεις που
προβλέπονται από τον νόμο) 406.631

9 Πιστωτική ποιότητα των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων

Η πιστωτική ποιότητα των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων τα οποία δεν
είναι ούτε ληξιπρόθεσμα ούτε απομειωμένα, μπορεί να καθοριστεί με αναφορά σε
εξωτερικές πιστωτικές αξιολογήσεις (αν υπάρχουν) ή σε ιστορικές πληροφορίες σχετικά με
τα ποσοστά αθέτησης εκπλήρωσης υποχρεώσεων από τα συμβαλλόμενα μέρη:

2012
€

Μετρητά στην τράπεζα

Caa2 214.974

Κανένα από τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν είναι ούτε
ληξιπρόθεσμα ούτε απομειωμένα δεν έχει τύχει επαναδιαπραγμάτευσης το προηγούμενο
έτος.

10 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

2012
€

Μετρητά στην τράπεζα 214.974
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10 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (συνέχεια)

Για σκοπούς της κατάστασης ταμειακών ροών τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
περιλαμβάνουν:

Για την
περίοδο από

23 Νοεμβρίου
2011 μέχρι 31

Δεκεμβρίου
2012

€

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 214.974

11 Μετοχικό κεφάλαιο

2012

Αριθμός
μετοχών €

Εγκεκριμένο

Μετοχές αξίας €1 η καθεμιά 200 000 200.000

Εκδόθηκε και πληρώθηκε εξολοκλήρου

Μετοχές αξίας €1 η καθεμιά 5 000 5.000

Στις 23 Νοεμβρίου 2011 (ημερομηνία σύστασης), η Εταιρεία έκδοσε 5.000 μετοχές του €1
η καθεμιά συνολικού ύψους €5.000.

12 Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές

2012
€

Πληρωτέα στην ΟΠΑΠ Α.Ε. (Σημ. 13(ii)) 284.823
Οφειλόμενα έξοδα 121.808

406.631

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 του ισολογισμού.
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13 Συναλλαγές με συγγενικά μέρη

Η Εταιρεία ελέγχεται από την ΟΠΑΠ Α.Ε., εγγεγραμμένη στην Ελλάδα, η οποία κατέχει το
100% των μετοχών της Εταιρείας. Οι μετοχές της ΟΠΑΠ Α.Ε. είναι εισηγμένες στο
Χρηματιστήριο Αθηνών.

Οι πιο κάτω συναλλαγές έγιναν με συγγενικά μέρη:

(i) Αμοιβή Συμβούλων και Βασικών Διευθυντικών Στελεχών

Η συνολική αμοιβή των Συμβούλων, οι οποίοι είναι τα Βασικά Διευθυντικά Στελέχη,
ήταν ως ακολούθως:

Για την
περίοδο από

23 Νοεμβρίου
2011 μέχρι 31

Δεκεμβρίου
2012

€

Αμοιβή υπό εκτελεστική ιδιότητα 28.500

(ii) Υπόλοιπα στο τέλος της περιόδου

2012
€

Πληρωτέα σε συγγενικά μέρη (Σημ. 12):

ΟΠΑΠ Α.Ε. 284.823

Τα πιο πάνω υπόλοιπα δεν φέρουν τόκο και είναι πληρωτέα σε πρώτη ζήτηση.
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13 Συναλλαγές με συγγενικά μέρη (συνέχεια)

(iii) Εγγυήσεις από την ΟΠΑΠ Α.Ε.

H Εταιρεία, συμμετέχει σε σύμπραξη με τις εταιρείες INTRALOT LOTTERIES
LIMITED, SCIENTIFIC GAMES GLOBAL GAMING S.a.r.l. και LOTTOMATICA
GIOCHI E PARTECIPAZIONI S.r.l. (εφεξής: «Σύμπραξη»). Η Σύμπραξη
ανακηρύχθηκε, τον Δεκέμβριο του 2012, προσωρινός επιτυχών πλειοδότης του
διεθνούς διαγωνισμού για την παραχώρηση του αποκλειστικού δικαιώματος
παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας, προβολής και εν γένει διαχείρισης των
Κρατικών Λαχείων που είχε προκηρύξει το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής
Περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου. Τα ποσοστά συμμετοχής των πιο πάνω
εταιρειών στη Σύμπραξη είναι: OPAP INVESTMENT LIMITED 66,99999%,
INTRALOT LOTTERIES LIMITED 16,5%, SCIENTIFIC GAMES GLOBAL GAMING
S.a.r.l. 16,5% και LOTTOMATICA GIOCHI E PARTECIPAZIONI S.r.l. 0,00001%. 

Η οικονομική προσφορά που κατέθεσε η Σύμπραξη ανήλθε στο ποσό των € 190
εκ. Το χρονοδιάγραμμα καταβολής του παραπάνω τιμήματος είναι: 

1. 20% θα καταβληθεί σε λογαριασμό μεσεγγύησης (escrow account) εντός
τριών (3) εργασίμων ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης Παραχώρησης, 

2. 50% θα πληρωθεί εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την κύρωση της
Σύμβασης Παραχώρησης από τη Βουλή των Ελλήνων, 

3. 30% θα πληρωθεί δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία κύρωσης της
Σύμβασης Παραχώρησης από τη Βουλή των Ελλήνων με τόκο 14%. 

Η άδεια αφορά το αποκλειστικό δικαίωμα παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας,
προβολής και διαχείρισης των Ελληνικών Κρατικών Λαχείων, τα οποία
περιλαμβάνουν το Εθνικό, το Λαϊκό και το Ευρωπαϊκό Λαχείο, το Στιγμιαίο Κρατικό
Λαχείο ή Ξυστό, το Στεγαστικό Κρατικό Λαχείο και το Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο. Τα
επόμενα στάδια για τη Σύμπραξη είναι: 

1. Η σύσταση Εταιρείας Ειδικού Σκοπού (ΕΕΣ) με αποκλειστικό σκοπό την
παραγωγή, λειτουργία, κυκλοφορία, προβολή και εν γένει διαχείριση των
Κρατικών Λαχείων, 

2. Η υπογραφή της Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ της ΕΕΣ και του Ταμείου
Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου, 

3. Η κύρωση της Σύμβασης Παραχώρησης από τη Βουλή των Ελλήνων. 

Στο πλαίσιο του διαγωνισμού των Κρατικών Λαχείων η Alpha Bank εξέδωσε τις
παρακάτω εγγυητικές επιστολές προς τη Σύμπραξη: 

1. Μία εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό συνολικής αξίας €20 εκ.
Το ποσοστό συμμετοχής της Εταιρείας στην εγγυητική επιστολή ανήλθε σε
€13,4 εκ. Για την έκδοση αυτής της εγγυητικής επιστολής η ΟΠΑΠ Α.Ε.
δέσμευσε ως εγγύηση ποσό €6,6 εκ. 

2. Τρεις επιστολές «Certain Funds Letters» συνολικής αξίας ίσης με το 20% του
τιμήματος των €190 εκ, δηλαδή ποσού €38 εκ. Το ποσοστό συμμετοχής της
Εταιρείας σ’ αυτές τις εγγυητικές επιστολές ανήλθε σε €25,46 εκ. Για την έκδοση
αυτών των εγγυητικών επιστολών η ΟΠΑΠ Α.Ε. δέσμευσε ως εγγύηση ποσό
€25,46 εκ. 
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OPAP INVESTMENT LIMITED

13 Συναλλαγές με συγγενικά μέρη (συνέχεια)

(iii) Εγγυήσεις από την ΟΠΑΠ Α.Ε. (συνέχεια)

3. Τρεις επιστολές «Commitment Letters» συνολικής αξίας ίσης με το 50% του
τιμήματος των €190 εκ, δηλαδή ποσού €95 εκ. Το ποσοστό συμμετοχής της
Εταιρείας σ’ αυτές τις εγγυητικές επιστολές ανήλθε σε €63,65 εκ. Για την έκδοση
αυτών των εγγυητικών επιστολών η ΟΠΑΠ Α.Ε. δέσμευσε ως εγγύηση ποσό
€63,65 εκ. 

Οι συνολικές δεσμευμένες καταθέσεις της ΟΠΑΠ Α.Ε. για την έκδοση των
παραπάνω υπό 1 έως 3 επιστολών ανέρχονται σε €95,71 εκ. Οι επιστολές αυτές
θα επιστραφούν στη Σύμπραξη, οπότε και θα αποδεσμευτούν οι δεσμευμένες
καταθέσεις της ΟΠΑΠ Α.Ε. εντός του έτους 2013.

14 Γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού

Στις 27 Μαρτίου 2013, το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.
ενημέρωσε τη Σύμπραξη στην οποία η Εταιρεία συμμετέχει με ποσοστό 66,99999%, ότι
ανακηρύχθηκε ως ο Τελικός Επιτυχών Πλειοδότης.

Δεν υπήρξαν άλλα σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού που να αφορούν
τις οικονομικές καταστάσεις.

Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή στις σελίδες 5 μέχρι 6.
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OPAP INVESTMENT LIMITED

Πρόσθετες πληροφορίες στην κατάσταση συνολικών
εισοδημάτων

Ανάλυση εξόδων
για την περίοδο από 23 Νοεμβρίου 2011 (ημερομηνία
σύστασης) μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012

Για την
περίοδο από

23 Νοεμβρίου
2011 μέχρι 31

Δεκεμβρίου
2012

€
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Αμοιβή συμβούλων 28.500
Αμοιβή ελεγκτών 5.000
Δικηγορικά 84.231
Αμοιβή γραμματέως Δ.Σ. 2.500
Έξοδα νομιμοποίησης εγγράφων 1.505
Ιδρυτικά έξοδα 5.523
Ταχυδρομικά και Έξοδα αγγελιοφόρου 72
Τραπεζικά έξοδα 69.355

196.686
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