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OPAP INVESTMENT LIMITED

Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

1 Το Διοικητικό Συμβούλιο παρουσιάζει την έκθεσή του μαζί με τις ελεγμένες
οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013.

Κύριες δραστηριότητες

2 Οι κύριες δραστηριότητες της Εταιρείας είναι η οργάνωση, λειτουργία και διαχείριση
κάθε είδους τυχερών παιχνιδιών, στιγμιαίων λαχείων και σταθερές αποδόσεις ή αμοιβαία
στοιχήματα. Κατά τη διάρκεια του έτους η Εταιρεία συνέβαλε με μερίδιο 67% στα Ελληνικά
Λαχεία Α.Ε., μαζί με την Intralot Lotteries Limited και την Scientific Games Global Gaming
Sarl, για την αποκλειστική άδεια παραγωγής, λειτουργία, διαφήμιση, προώθηση και τη
συνολική διαχείριση των Ελληνικών Κρατικών Λαχείων για 12 χρόνια.

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

3 Η ζημιά της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 ήταν
€1.514.117 (2012: ζημιά ύψους €196.657). Στις 31 Δεκεμβρίου 2013 το σύνολο των
περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας ήταν €129.379.669 (2012: €214.974) και τα ίδια
κεφάλαια ήταν €128.789.226 (2012: έλλειμμα €191.657). Η οικονομική κατάσταση, εξέλιξη
και επίδοση της Εταιρείας όπως παρουσιάζεται στις οικονομικές καταστάσεις θεωρείται
ικανοποιητική.

Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες

4 Οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που αντιμετωπίζει η Εταιρεία
περιγράφονται στις Σημειώσεις 1, 3 και 4 των οικονομικών καταστάσεων.

Προβλεπόμενη εξέλιξη της Εταιρείας 

5 Στις 27 Μαρτίου 2013, το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Ελληνικού
Δημοσίου ανακοίνωσε ότι η συνεργασία με την Intralot Lotteries Ltd, Scientific Games
Global Gaming S.a.r.l. και Lottomatica Giochi e Partecipazioni S.r.l. («η εταιρική σχέση»).,
στην οποία η Εταιρία κατείχε 66,99999% είναι ο τελικός επιτυχών πλειοδότης για την
παραχώρηση του αποκλειστικού δικαιώματος παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας,
προβολής και συνολικής διαχείρισης των Ελληνικών Κρατικών Λαχείων για 12 χρόνια. Το
Διοικητικό Συμβούλιο εκτιμά ότι η εξέλιξη αυτή θα επιφέρει σημαντικές θετικές αλλαγές
στην οικονομική θέση και απόδοση της Εταιρείας στο προβλεπτό μέλλον. Για
περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη Σημείωση 17.

Αποτελέσματα

6 Τα αποτελέσματα της Εταιρείας για το έτος παρουσιάζονται στη σελίδα 8.
Η ζημιά για το έτος μεταφέρεται στα αποθεματικά.
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OPAP INVESTMENT LIMITED

Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου (συνέχεια)

Μετοχικό κεφάλαιο

7 Κατά τη διάρκεια του έτους, η Εταιρεία αύξησε το εγκεκριμένο και εκδοθέν μετοχικό
της κεφάλαίο σε €28.000.000, διαιρεμένο σε 28 000 000 μετοχές ονομαστικής αξίας €1,00
ανά μετοχή.

Διοικητικό Συμβούλιο

8 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις 31 Δεκεμβρίου 2013 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 2013, εκτός του κ.
Kamil Ziegler, που διορίστηκε Πρόεδρος στις 17 Οκτωβρίου 2013, και τους κ. Σπυρίδων
Φωκάς και Michal Houst, Pavel Saroch που διορίστηκαν σύμβουλοι στις 17 Οκτωβρίου
2013. Ο κ. Κωσταντινος Λουρόπουλος, που ήταν Πρόεδρος την 1 Ιανουαρίου 2013,
παραιτήθηκε στις 17 Οκτωβρίου 2013. Οι κ. Παναγιώτης Κολιοπάνος και Στέφανος
Παντζόπουλος, που ήταν Συμβούλοι την 1 Ιανουαρίου 2013,  παραιτήθηκαν στις 29
Ιουλίου 2013. Επίσης ο κ. Βενετσάνος Ρογκάκος διορίστηκε Σύμβουλος στις 29 Ιουλίου
2013 και παραιτήθηκε στις 17 Οκτωβρίου 2013.

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

10 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

11 Τα σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού που έχουν σχέση με την
κατανόηση των οικονομικών καταστάσεων παρουσιάζονται στη Σημείωση 18 των
οικονομικών καταστάσεων.

Υποκαταστήματα

12 Η Εταιρεία δεν λειτουργούσε μέσω οποιωνδήποτε υποκαταστημάτων κατά τη
διάρκεια του έτους.
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OPAP INVESTMENT LIMITED

Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου (συνέχεια)

Ανεξάρτητοι Ελεγκτές

13 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

Kamil Ziegler 
Πρόεδρος

Λευκωσία, 
10 Απριλίου 2014
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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 μητρικής εταιρείας OPAP INVESTMENT
LIMITED (η «Εταιρεία»), οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό στις 31 Δεκεμβρίου 2013, και
τις καταστάσεις συνολικών εισοδημάτων,  μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών του έτους
που έληξε την ημερομηνία αυτή, 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 με επιφύλαξη.
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Βάση για γνώμη με επιφύλαξη

Τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας σχετικά με την αξία της επένδυσης της Εταιρείας στη
συνδεδεμένη εταιρεία ήταν περιορισμένη. Κατά συνέπεια δεν είμαστε σε θέση να προσδιορίσουμε
κατά πόσον η λογιστική αξία της επένδυσης η οποία ανέρχεται σε € 128.060.262, δεν έχει υποστεί
καμία απομείωση.

Γνώμη με επιφύλαξη

Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις του θέματος που περιγράφεται στη παράγραφο της
βάσης για γνώμη με επιφύλαξη , οι οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και  δίκαιη εικόνα της
χρηματοοικονομικής θέσης της μητρικής εταιρείας OPAP INVESTMENT LIMITED στις 31
Δεκεμβρίου 2013, και της χρηματοοικονομικής της 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 Ευρωπαϊκή Ένωση και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου
της Κύπρου, Κεφ. 113.

Έκθεση επί άλλων νομικών απαιτήσεων

Σύμφωνα με τις επιπρόσθετες απαιτήσεις των περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των
Ετήσιων και των Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμων του 2009 και 2013, αναφέρουμε τα πιο κάτω:

 Έχουμε πάρει όλες τις πληροφορίες και εξηγήσεις που θεωρήσαμε αναγκαίες για σκοπούς του
ελέγχου μας, εκτός του ότι η έκταση της εργασίας μας περιορίστηκε από το θέμα που
αναφέρεται στην παράγραφο της βάσης για γνώμη με επιφύλαξη.

 Κατά τη γνώμη μας, έχουν τηρηθεί από την Εταιρεία κατάλληλα λογιστικά βιβλία, εκτός από
την περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο της βάσης για γνώμη με επιφύλαξη.

 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, εκτός
από την περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο της βάσης για γνώμη με επιφύλαξη.

 Κατά τη γνώμη μας, οι πληροφορίες που δίνονται στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου
συνάδουν με τις οικονομικές καταστάσεις.
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Άλλο θέμα

Αυτή η έκθεση, περιλαμβανομένης και της γνώμης, ετοιμάστηκε για τα μέλη της Εταιρείας ως σώμα
και μόνο σύμφωνα με το Άρθρο 34 των περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και
των Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμων του 2009 και 2013 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. Μαρκιδης 
Εγκεκριμένος Λογιστής και Εγγεγραμμένος Ελεγκτής
εκ μέρους και για λογαριασμό της

PricewaterhouseCoopers Limited
Εγκεκριμένοι Λογιστές και Εγγεγραμμένοι Ελεγκτές

Λευκωσία, 10 Απριλίου 2014
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OPAP INVESTMENT LIMITED

Κατάσταση συνολικών εισοδημάτων
για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013

2013

Για την
περίοδο απο

23 Νοεμβρίου
2011 μέχρι 31

Δεκεμβρίου
2012 

Σημ. € €

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (937.488) (196.686)
Άλλα έσοδα 5 3.852 34

Ζημιά εργασιών (933.636) (196.652)

Χρηματοδοτικά έξοδα 8 (152) -
Μερίδιο ζημιάς συνδεδεμένων εταιρειών 12 (579.738) -

Ζημιά πριν τη φορολογία (1.513.526) (196.652)

Χρέωση φορολογίας 9 (591) (5)

Ζημιά για το έτος/την περίοδο (1.514.117) (196.657)

Άλλα συνολικά εισοδήματα για το έτος/την περίοδο, μετά τη φορολογία - -

Συνολικό εισόδημα για το έτος/την περίοδο (1.514.117) (196.657)

Οι σημειώσεις στις σελίδες 12 μέχρι 30 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των
οικονομικών καταστάσεων.
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OPAP INVESTMENT LIMITED

Ισολογισμός
στις 31 Δεκεμβρίου 2013

2013 2012
Σημ. € €

Περιουσιακά στοιχεία
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Επενδύσεις σε συνδεδεμένες εταιρείες 12 128.060.262 -

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα 13 259.344 -
Μετρητά και τραπεζικά υπόλοιπα 14 1.060.063 214.974

1.319.407 214.974

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 129.379.669 214.974

Ίδια κεφάλαια και υποχρεώσεις
Κεφάλαιο και αποθεματικά
Μετοχικό κεφάλαιο 15 28.000.000 5.000
Προπληρωμές για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου 15 102.500.000 -
Συσσωρευμένες ζημιές (1.710.774) (196.657)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 128.789.226 (191.657)

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές 16 590.443 406.631

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 129.379.669 214.974

Στις 10 Απριλίου 2014 το Διοικητικό Συμβούλιο της OPAP INVESTMENT LIMITED
ενέκρινε αυτές τις οικονομικές καταστάσεις για έκδοση.

Kamil Ziegler , Πρόεδρος

Σπυρίδων Φωκάς , Σύμβουλος

Οι σημειώσεις στις σελίδες 12 μέχρι 30 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των
οικονομικών καταστάσεων.
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OPAP INVESTMENT LIMITED

Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων
για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013

Μετοχικό
κεφάλαιο

Προπληρωμές
για την αύξηση
του μετοχικού

κεφαλαίου 
Συσσωρευμένες

ζημιές Σύνολο
Σημ. € € € €

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2012 - - - -

Συνολικό εισόδημα
Ζημιά για το έτος - - (196.657) (196.657)

Συναλλαγές με ιδιοκτήτες
Έκδοση μετοχικού κεφαλαίου 15 5.000 - - 5.000

Σύνολο συναλλαγών με ιδιοκτήτες 5.000 - - 5.000

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2012/1
Ιανουαρίου 2013 5.000 - (196.657) (191.657)

Συνολικό εισόδημα
Ζημιά για το έτος - - (1.514.117) (1.514.117)

Συναλλαγές με ιδιοκτήτες
Έκδοση μετοχικού κεφαλαίου 15 27.995.000 102.500.000 - 130.495.000

Σύνολο συναλλαγών με ιδιοκτήτες 27.995.000 102.500.000 - 130.495.000

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2013 28.000.000 102.500.000 (1.710.774) 128.789.226

Οι σημειώσεις στις σελίδες 12 μέχρι 30 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των
οικονομικών καταστάσεων.
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Κατάσταση ταμειακών ροών
για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013

2013

Για την
περίοδο απο

23
Νοεμβρίου
2011 μέχρι

31
Δεκεμβρίου

2012 
Σημ. € €

Ροή μετρητών από εργασίες
Ζημιά πριν τη φορολογία (1.513.526) (196.652)
Αναπροσαρμογές για:

Πιστωτικούς τόκους 5 (3.852) (34)
Χρεωστικούς τόκους 8 152 -
Μερίδιο ζημιάς συνδεδεμένων εταιρειών 12 579.738 -

(937.488) (196.686)

Αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης:
Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα (259.344) -
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές 183.812 406.631

Μετρητά που (χρησιμοποιήθηκαν για)/προήλθαν από εργασίες (1.013.020) 209.945

Φορολογία που πληρώθηκε (591) (5)

Καθαρά μετρητά (για)/από εργασίες (1.013.611) 209.940

Ροή μετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά θυγατρικών εταιρειών - -
Αγορά συνδεδεμένων εταιρειών 12 (128.640.000) -
Τόκοι που εισπράχτηκαν 3.852 34

Καθαρά μετρητά (για)/από επενδυτικές δραστηριότητες (128.636.148) 34

Ροή μετρητών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από έκδοση μετοχικού κεφαλαίου 15 27.995.000 5.000
Προπληρωμές για έκδοση μετοχικού κεφαλαίου 15 102.500.000 -
Τόκοι που πληρώθηκαν (152) -

Καθαρά μετρητά από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 130.494.848 5.000

Καθαρή αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 845.089 214.974
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή του έτους/της περιόδου 214.974 -

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος του έτους/της περιόδου 14 1.060.063 214.974

Οι σημειώσεις στις σελίδες 12 μέχρι 30 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των
οικονομικών καταστάσεων.
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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 οργάνωση, λειτουργία και διαχείριση κάθε
είδους τυχερών παιχνιδιών, στιγμιαίων λαχείων και σταθερές αποδόσεις ή αμοιβαία
στοιχήματα. Κατά τη διάρκεια του έτους η Εταιρεία συνέβαλε με μερίδιο 67% στα Ελληνικά
Λαχεία Α.Ε., μαζί με την Intralot Lotteries Limited και την Scientific Games Global Gaming
Sarl, για την αποκλειστική άδεια παραγωγής, λειτουργία, διαφήμιση, προώθηση και τη
συνολική διαχείριση των Ελληνικών Κρατικών Λαχείων για 12 χρόνια.

Λειτουργικό περιβάλλον της Κύπρου

H Κυπριακή οικονομία έχει επηρεαστεί αρνητικά από την κρίση στον Κυπριακό τραπεζικό
τομέα σε συνδυασμό με τη μη δυνατότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας να αντλήσει
δανεισμό από τις διεθνείς χρηματαγορές.  Ως αποτέλεσμα, η Κυπριακή Δημοκρατία
εισήλθε σε διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (η «Τρόικα»), για οικονομική στήριξη, οι
οποίες κατέληξαν σε επίτευξη συμφωνίας και λήψη απόφασης από το Eurogroup στις 25
Μαρτίου 2013.  Η απόφαση συμπεριλάμβανε την αναδιάρθρωση των δυο μεγαλυτέρων
τραπεζών στην Κύπρο μέσω «Διάσωσης με Ίδια Μέσα».  Κατά το 2013 η Κυπριακή
οικονομία σημείωσε περεταίρω συρρίκνωση με μείωση στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν.

Μετά τα θετικά αποτελέσματα της πρώτης και της δεύτερης τριμηνιαίας αξιολόγησης του
οικονομικού προγράμματος της Κύπρου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, κατά τη διάρκεια του 2013, το
Eurogroup ενέκρινε  την εκταμίευση των προγραμματισμένων δόσεων της οικονομικής
βοήθειας προς την Κύπρο.

Η Διεύθυνση της Εταιρείας δεν είναι σε θέση να προβλέψει όλες τις εξελίξεις που θα
μπορούσαν να έχουν αντίκτυπο στην οικονομία της Κύπρου και κατά συνέπεια, ποια
επίδραση, αν υπάρχει, θα μπορούσαν να έχουν στη μελλοντική χρηματοοικονομική
επίδοση, τις ταμειακές ροές και τη χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας.

Με βάση την αξιολόγηση που έγινε, η Διεύθυνση της Εταιρείας έχει συμπεράνει ότι δεν
χρειάζονται προβλέψεις ή χρεώσεις απομείωσης.

Η Διεύθυνση της Εταιρείας εκτιμά ότι λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διατήρηση
της βιωσιμότητας της Εταιρείας και την επέκταση των εργασιών της στο παρών
επιχειρηματικό και οικονομικό περιβάλλον.
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1 Γενικές πληροφορίες (συνέχεια)

Γνωστοποίηση για γενικά γεγονότα 

Οι διαπραγματεύσεις της Κυπριακής Κυβέρνησης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (η «Τρόικα»), για
οικονομική στήριξη, κατέληξαν σε επίτευξη συμφωνίας και λήψη απόφασης από το
Eurogroup στις 25 Μαρτίου 2013 σχετικά με τα βασικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για
ένα μελλοντικό πρόγραμμα μακροοικονομικής προσαρμογής που περιλαμβάνει την
παροχή οικονομικής βοήθειας προς την Κυπριακή Δημοκρατία μέχρι €10 δισεκατομμύρια. 
Το πρόγραμμα στοχεύει να αντιμετωπίσει τις ασυνήθιστες οικονομικές προκλήσεις που
αντιμετωπίζει η Κύπρος, και να αποκαταστήσει τη βιωσιμότητα του χρηματοπιστωτικού
τομέα, με σκοπό την αποκατάσταση της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και την
εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών τα επόμενα χρόνια.

Η απόφαση του Eurogroup για την Κύπρο περιλαμβάνει σχέδια για την αναδιάρθρωση του
χρηματοπιστωτικού τομέα και διασφαλίζει τις καταθέσεις κάτω από €100.000, σύμφωνα με
τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Επιπλέον, οι Κυπριακές αρχές επιβεβαίωσαν τη
δέσμευσή τους να εντείνουν τις προσπάθειές τους στους τομείς της δημοσιονομικής
εξυγίανσης, των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και των ιδιωτικοποιήσεων.

Στις 12 Απριλίου 2013 το Eurogroup χαιρέτισε τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ της
Κύπρου και των θεσμικών οργάνων της Τρόικας σχετικά με το πρόγραμμα
μακροοικονομικής προσαρμογής για την Κύπρο.  Στη συνέχεια ολοκληρώθηκαν οι
απαραίτητες διαδικασίες που απαιτούνταν για την επίσημη έγκριση από το Διοικητικό
Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας καθώς και η επικύρωση από
κράτη μέλη της ευρωζώνης.  Ως αποτέλεσμα της ολοκλήρωσης των πιο πάνω διαδικασιών
ακολούθησε η αποδέσμευση της πρώτης δόσης της χρηματοδότησης της Κυπριακής
Δημοκρατίας με βάση της πρόνοιες του σχετικού Μνημονίου.

Στις 22 Μαρτίου 2013, η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε νομοθεσία που αφορά την
επιβολή περιοριστικών μέτρων αναφορικά με συναλλαγές που εκτελούνται μέσω των
τραπεζικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Κύπρο.  Η έκταση και η διάρκεια των
περιορισμών αποφασίζονται από τον Υπουργό Οικονομικών και τον Διοικητή της
Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, και αυτά έχουν τεθεί σε ισχύ στις 28 Μαρτίου 2013.  Τα
προσωρινά περιοριστικά μέτρα στις τραπεζικές συναλλαγές και τις συναλλαγές με μετρητά
περιλαμβάνουν περιορισμούς στην ανάληψη μετρητών, στην εξαργύρωση επιταγών σε
μετρητά και περιορισμούς στη μεταφορά χρημάτων σε άλλα πιστωτικά ιδρύματα στην
Κύπρο και στο εξωτερικό. Επίσης τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν την υποχρεωτική
ανανέωση ορισμένων καταθέσεων στη λήξη τους.

Στις 29 Μαρτίου 2013 η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου έκδωσε διατάγματα αναφορικά με
τη Λαϊκή Τράπεζα και την Τράπεζα Κύπρου, εφαρμόζοντας μέτρα για τις δύο αυτές
τράπεζες δυνάμει του περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμου του
2013.

Με βάση τα σχετικά διατάγματα, η Λαϊκή Τράπεζα υποβλήθηκε σε καθεστώς εξυγίανσης,
βάσει απόφασης της Αρχή Εξυγίανσης.  Στη Λαϊκή Τράπεζα παρέμειναν κυρίως
ανασφάλιστες καταθέσεις και περιουσιακά στοιχεία εκτός Κύπρου. Τα περιουσιακά
στοιχεία της Λαϊκής Τράπεζας στην Κύπρο, οι ασφαλισμένες καταθέσεις και η
χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα  έχουν μεταφερθεί στην Τράπεζα Κύπρου, με
αποζημίωση για την αξία των καθαρών περιουσιακών στοιχείων που μεταφέρθηκαν την
έκδοση μετοχών από την Τράπεζα Κύπρου προς τη Λαϊκή Τράπεζα.
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1 Γενικές πληροφορίες (συνέχεια)

Η διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης της Τράπεζας Κύπρου ολοκληρώθηκε σύμφωνα με τα
σχετικά διατάγματα της Αρχής Εξυγίανσης μέσω «Διάσωσης με Ίδια Μέσα», δηλαδή της
μερικής μετατροπής ανασφάλιστων καταθέσεων σε μετοχές. Επίσης, οι κάτοχοι μετοχών
και πιστωτικών τίτλων στην Τράπεζα Κύπρου στις 29 Μαρτίου 2013 έχουν συνεισφέρει
στην ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας Κύπρου μέσω της απορρόφησης ζημιών. 

Στις 18 Απριλίου 2013 η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε την αύξηση του εταιρικού
φόρου από 10% σε 12,5% με ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2013.  Επίσης, ψηφίστηκε η
αύξηση του συντελεστή έκτακτης αμυντικής εισφοράς από 15% σε 30% σε τόκους που δεν
πηγάζουν από τη συνήθη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων ή δεν συνδέονται στενά με αυτή
με ισχύ από τις 29 Απριλίου 2013.

Μετά τα θετικά αποτελέσματα της πρώτης και της δεύτερης τριμηνιαίας αξιολόγησης του
οικονομικού προγράμματος της Κύπρου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, κατά τη διάρκεια του 2013, το
Eurogroup ενέκρινε  την εκταμίευση των προγραμματισμένων δόσεων της οικονομικής
βοήθειας προς την Κύπρο.

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 ετοιμασίας

Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας 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.

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 1 Ιανουαρίου 2013 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.

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. Οι τομείς που
απαιτούν μεγαλύτερου βαθμού κρίση ή είναι πιο πολύπλοκοι ή τομείς όπου οι παραδοχές
και οι υπολογισμοί έχουν σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις
παρουσιάζονται στη Σημείωση 4.
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2 Περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών (συνέχεια)

Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρημένων ΔΠΧΑ

Κατά το τρέχον έτος 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 1 Ιανουαρίου 2013. Η υιοθέτηση
αυτή δεν είχε επιφέρει σημαντικές αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές της Εταιρείας, με
εξαίρεση των πιο κάτω:

 Τροποποίηση στο ΔΛΠ 1 « Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων στην

Παρουσίαση των στοιχείων άλλων συνολικών εσόδων ». Ως αποτέλεσμα της

υιοθέτησης αυτής της τροποποίησης , η Εταιρεία ομαδοποιεί τα στοιχεία που

παρουσιάζονται στα « άλλα συνολικά έσοδα », με βάση το αν είναι πιθανό να

μεταφερθούν μεταγενέστερα στο λογαριασμό κερδοζημιών ( προσαρμογών από

ανακατάταξη).

 ΔΠΧΑ 13 « Επιμέτρηση Δίκαιης Αξίας » έχει ως στόχο τη βελτίωση συνέπειας και

απλοποίησης, παρέχοντας έναν ακριβή ορισμό της δίκαιης αξίας και μια μοναδική

πηγή για επιμέτρηση της δίκαιης αξίας και για τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις για

τη χρήση δίκαης αξίας. Οι απαιτήσεις του προτύπου δεν διευρύνουν τη χρήση της

δίκαιης αξίας αλλά παρέχουν διευκρινίσεις για το πώς θα πρέπει να εφαρμόζεται

όταν η χρήση δίκαιης αξίας ήδη απαιτείται ή επιτρέπεται από άλλα πρότυπα.

Κατά την ημερομηνία έγκρισης αυτών των οικονομικών καταστάσεων μια σειρά από νέα
πρότυπα και τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες που ισχύουν για λογιστικές
περιόδους που αρχίζουν μετά την 1 Ιανουαρίου 2013, και δεν έχουν εφαρμοστεί στην
ετοιμασία αυτών των οικονομικών καταστάσεων.  Κανένα από αυτά δεν αναμένεται να έχει
σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, με εξαίρεση τα
ακόλουθα:

 ΔΠΧΑ 9 “Χρηματοοικονομικά μέσα”. Το ΔΠΧΑ 9 ασχολείται με την ταξινόμηση, την

αποτίμηση και την αναγνώριση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων

και υποχρεώσεων. Αντικαθιστά τα μέρη του ΔΛΠ 39 που σχετίζονται με την

ταξινόμηση και την αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων. Το ΔΠΧΑ 9

απαιτεί τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία να ταξινομούνται σε δύο

κατηγορίες αποτίμησης: αυτά που αποτιμώνται σε δίκαιη αξία και εκείνα που

αποτιμώνται σε αποσβεσμένο κόστος. Ο προσδιορισμός γίνεται κατά την αρχική

αναγνώριση. Η ταξινόμηση εξαρτάται από το επιχειρηματικό μοντέλο της

οικονομικής οντότητας για τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών μέσων και των

συμβατικών ταμειακών ροών του χρηματοοικονομικού μέσου. Για τις

χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις, το πρότυπο διατηρεί το μεγαλύτερο μέρος των

απαιτήσεων του ΔΛΠ 39. Η κύρια αλλαγή είναι ότι, στις περιπτώσεις όπου

επιλέγεται η δίκαιη αξία για τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις, το μέρος της

αλλαγής στης δίκαιη αξία που οφείλονται στον πιστωτικό κίνδυνο της οικονομικής

οντότητας λογίζεται στα λοιπά συνολικά έσοδα και όχι στην κατάσταση

λογαριασμού αποτελεσμάτων, εκτός εάν αυτό δεν δημιουργεί λογιστική αντιστοιχία.

Το πρότυπο ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν από ή μετά την 1

Ιανουαρίου 2015 και δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρημένων ΔΠΧΑ (συνέχεια)

 ΔΠΧΑ 11 “Από Κοινού Διευθετήσεις”.  Το ΔΠΧΑ 11 είναι μια πιο ρεαλιστική

αντανάκλαση των από κοινού διευθετήσεων εστιάζοντας στα δικαιώματα και τις

υποχρεώσεις του διακανονισμού παρά τη νομική μορφή τους. Υπάρχουν δύο

κατηγορίες από κοινού διευθετήσεων: κοινές επιχειρήσεις και κοινοπραξίες. Οι

κοινές επιχειρήσεις προκύπτουν όταν ο διαχειριστής μιας κοινής διευθέτησης έχει

δικαιώματα στα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που αφορούν τη

διευθέτηση και, επομένως, λογίζει το συμφέρον του σε περιουσιακά στοιχεία,

υποχρεώσεις, έσοδα και έξοδα. Οι κοινοπραξίες προκύπτουν όταν ο διαχειριστής

της κοινής διευθέτησης έχει δικαιώματα στα καθαρά περιουσιακά στοιχεία της

διευθέτησης και ως εκ τούτου υπολογίζει το συμφέρον του με βάση τη μέθοδο της

καθαρής θέσης. Η αναλογική ενοποίηση των κοινοπραξιών δεν επιτρέπεται πλέον.

Το πρότυπο ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν από ή μετά την 1

Ιανουαρίου 2014.

 ΔΠΧΑ 12 “Γνωστοποιήσεις Συμφερόντων σε Άλλες Οντότητες”.  Το ΔΠΧΠ 12

περιλαμβάνει τις υποχρέωση γνωστοποίησης για όλα τα είδη συμφερόντων σε

άλλες οντότητες, συμπεριλαμβανομένων των κοινών διευθετήσεων, συνδεδεμένων

εταιρειών και οντοτήτων ειδικού σκοπού και άλλων οντοτήτων εκτός ισολογισμού.

Το πρότυπο ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν από ή μετά την 1

Ιανουαρίου 2014.

Τρέχουσα και αναβαλλόμενη φορολογία

Η χρέωση φορολογίας για την περίοδο περιλαμβάνει την τρέχουσα φορολογία. Η
φορολογία αναγνωρίζεται στο κέρδος ή τη ζημία, εκτός στο βαθμό που σχετίζεται με
στοιχεία που αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά έσοδα είτε απευθείας στα ίδια κεφάλαια.
Στην περίπτωση αυτή, η φορολογία αναγνωρίζεται επίσης στα άλλα συνολικά εισοδήματα
ή απ 'ευθείας στα ίδια κεφάλαια, αντίστοιχα.

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.
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Δάνεια και εισπρακτέα

Τα δάνεια και εισπρακτέα είναι μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με
σταθερές ή προσδιορίσιμες πληρωμές που δεν είναι εισηγμένα σε ενεργή αγορά και για τα
οποία δεν υπάρχει πρόθεση για εμπορία του εισπρακτέου.  Περιλαμβάνονται στα
κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία, εκτός αν έχουν λήξη που υπερβαίνει τους δώδεκα
μήνες από την ημερομηνία του ισολογισμού. Αυτά ταξινομούνται ως μη κυκλοφορούντα
περιουσιακά στοιχεία. Τα δάνεια και εισπρακτέα της Εταιρείας αποτελούνται από ‘δάνεια
σε συγγενικά μέρη’, ‘άλλα εισπρακτέα’ και ‘ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα’ στον
ισολογισμό.

Τα δάνεια και εισπρακτέα αναγνωρίζονται αρχικά σε δίκαιη αξία, πλέον το κόστος
συναλλαγής. Τα δάνεια και εισπρακτέα διαγράφονται όταν τα δικαιώματα να εισπραχθούν
χρηματικές ροές από τα δάνεια και εισπρακτέα έχουν λήξει, ή έχουν μεταφερθεί και της
Εταιρείας έχει ουσιαστικά μεταφέρει όλα τα σημαντικά ρίσκα και οφέλη ιδιοκτησίας. Τα
δάνεια και εισπρακτέα παρουσιάζονται σε αποσβεσμένο κόστος χρησιμοποιώντας τη
μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου.

Η Εταιρεία αξιολογεί σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού κατά πόσον υπάρχουν αντικειμενικά
στοιχεία ότι ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο ή μια ομάδα
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων έχει υποστεί απομείωση στην αξία.
Πρόβλεψη για απομείωση δανείων καθορίζεται όταν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη πως
της Εταιρείας δεν θα είναι σε θέση να εισπράξει τα συνολικά εισπρακτέα ποσά σύμφωνα
με τους αρχικούς όρους των δανείων. Σημαντικές οικονομικές δυσκολίες του χρεώστη, η
πιθανότητα ότι ο χρεώστης θα περιέλθει σε πτώχευση ή οικονομική αναδιοργάνωση, και η
αθέτηση ή παράλειψη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του σχετικά με θεωρούνται
ενδείξεις ότι το εισπρακτέο έχει υποστεί απομείωση. Το ποσό της πρόβλεψης είναι η
διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας του εισπρακτέου και της ανακτήσιμης αξίας, που είναι
η παρούσα αξία των υπολογιζόμενων μελλοντικών ταμειακών ροών, προεξοφλημένων με
το πραγματικό επιτόκιο. Το ποσό της πρόβλεψης αναγνωρίζεται στις κερδοζημιές.

Συνδεδεμένες εταιρείες 

Οι συνδεδεμένες εταιρείες είναι όλες οι οντότητες στις οποίες η Εταιρεία ασκεί σημαντική
επιρροή και που γενικά συνοδεύεται από ένα μερίδιο μεταξύ 20% και 50% στα δικαιώματα
ψήφου αλλά τις οποίες δεν ελέγχει. Οι επενδύσεις σε συνδεδεμένες εταιρείες λογίζονται με
τη μέθοδο της καθαρής θέσης και αρχικά αναγνωρίζονται σε κόστος. Η επένδυση της
Εταιρείας σε συνδεδεμένες εταιρείες περιλαμβάνει υπεραξία που προέκυψε κατά την
απόκτηση, μείον οποιωνδήποτε συσσωρευμένων ζημιών απομείωσης.

Εάν το μερίδιο της Εταιρείας σε συνδεδεμένη εταιρεία μειωθεί αλλά η σημαντική επιρροή
διατηρείται, μόνο το αναλογικό μερίδιο των ποσών που είχαν αναγνωριστεί προηγουμένως
στα άλλα συνολικά εισοδήματα μεταφέρεται στις κερδοζημιές, όπου είναι κατάλληλα.
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Συνδεδεμένες εταιρείες (συνέχεια)

Το μερίδιο της Εταιρείας στο κέρδος ή τη ζημιά των συνδεδεμένων εταιρειών μετά την
απόκτηση αναγνωρίζεται στις κερδοζημιές και το μερίδιο της στα άλλα συνολικά
εισοδήματα μετά την απόκτηση αναγνωρίζεται στα άλλα συνολικά εισοδήματα. Οι
συσσωρευμένες κινήσεις μετά την απόκτηση αναπροσαρμόζονται έναντι της λογιστικής
αξίας της επένδυσης. Όταν το μερίδιο της Εταιρείας στη ζημιά μιας συνδεδεμένης εταιρείας
ισούται ή υπερβαίνει του συμφέροντος στη συνδεδεμένη εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων
οποιωνδήποτε άλλων μη εξασφαλισμένων εισπρακτέων, η Εταιρεία δεν αναγνωρίζει
περαιτέρω ζημιές, εκτός εάν προέκυψαν υποχρεώσεις ή έγιναν πληρωμές εκ μέρους της
συνδεδεμένης εταιρείας.

Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη σε συναλλαγές μεταξύ της Εταιρείας και των συνδεδεμένων
εταιρειών της απαλείφονται στην έκταση του συμφέροντος της Εταιρείας στις
συνδεδεμένες εταιρείες. Μη πραγματοποιηθείσες ζημιές επίσης απαλείφονται, εκτός αν η
συναλλαγή φανερώνει απομείωση στην αξία του περιουσιακού στοιχείου που
μεταφέρθηκε. Όπου χρειάζεται, οι λογιστικές πολιτικές των συνδεδεμένων εταιρειών έχουν
διαφοροποιηθεί για να συνάδουν με τις λογιστικές πολιτικές που εφαρμόζει η Εταιρεία. 
Κέρδη και ζημιές κατανομής που προκύπτουν από επενδύσεις σε συνδεδεμένες εταιρείες
αναγνωρίζονται στις κερδοζημιές.

Μετά την εφαρμογή της μεθόδου καθαρής θέσης, περιλαμβανομένης της αναγνώρισης
των ζημιών των συνδεδεμένων εταιρειών, η λογιστική αξία της επένδυσης σε συνδεδεμένη
εταιρεία που περιλαμβάνει την υπεραξία που προκύπτει από την αγορά, ελέγχεται για
απομείωση, συγκρίνοντας το ανακτήσιμο ποσό με την λογιστική του αξία όποτε υπάρχει
ένδειξη απομείωσης, και αναγνωρίζει το ποσό παρακείμενα στο 'μερίδιο κέρδους/(ζημιάς)
συνδεδεμένων εταιρειών' στις κερδοζημιές.

Συναλλαγές με μετόχους/θυγατρικές εταιρείες

Η Εταιρεία προβαίνει σε συναλλαγές με μετόχους και θυγατρικές εταιρείες. Όταν συνάδει
με την φύση της συναλλαγής, η λογιστική πολιτική της Εταιρείας είναι να αναγνωρίζει (α)
οποιαδήποτε κέρδη ή ζημιές από συναλλαγές με μετόχους και άλλες οντότητες που
βρίσκονται υπό κοινό έλεγχο από το τελικό μέτοχο, απευθείας στα ίδια κεφάλαια και να
θεωρεί αυτές τις συναλλαγές ως επιπλέων συνεισφορά κεφαλαίου ή ως πληρωμή
μερισμάτων; και (β) οποιεσδήποτε ζημιές από συναλλαγές με θυγατρικές εταιρείες ως
κόστος επένδυσης σε θυγατρικές εταιρείες. Παρόμοιες συναλλαγές με άλλα μέρη, πέρα
από μετόχους ή θυγατρικές εταιρείες, αναγνωρίζονται στις κερδοζημιές σύμφωνα με το
ΔΛΠ 39 “Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίμηση”.
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Εμπορικά εισπρακτέα

Τα εμπορικά εισπρακτέα  είναι ποσά που οφείλονται από πελάτες για πώληση
εμπορευμάτων ή  παροχή υπηρεσιών κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών. Εάν η
είσπραξη αναμένεται σε ένα χρόνο ή λιγότερο (ή κατά τη συνήθη πορεία του κύκλου
εργασιών της επιχείρησης, εάν είναι μεγαλύτερος), έχουν ταξινομηθεί ως κυκλοφορούντα
περιουσιακά στοιχεία. Αν όχι, παρουσιάζονται ως μη κυκλοφορούντα περιουσιακά
στοιχεία.

Τα εμπορικά εισπρακτέα αναγνωρίζονται αρχικά σε δίκαιη αξία και μετέπειτα
παρουσιάζονται σε αποσβεσμένο κόστος, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού
επιτοκίου, μείον πρόνοιας για απομείωση της αξίας. Η πρόβλεψη για απομείωση
καθορίζεται όταν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη πως η Εταιρεία δεν θα είναι σε θέση να
εισπράξει τα συνολικά εισπρακτέα ποσά σύμφωνα με τους αρχικούς όρους των
εισπρακτέων. Σημαντικές οικονομικές δυσκολίες του χρεώστη, η πιθανότητα ότι ο
χρεώστης θα περιέλθει σε πτώχευση ή οικονομική αναδιοργάνωση, και η αθέτηση ή
παράλειψη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του σχετικά με πληρωμές θεωρούνται
ενδείξεις ότι το εμπορικό εισπρακτέο έχει υποστεί απομείωση. Το ποσό της πρόβλεψης
είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας του εισπρακτέου και της παρούσας αξίας των
υπολογιζόμενων μελλοντικών ταμειακών ροών, προεξοφλημένων με το πραγματικό
επιτόκιο. Η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου μειώνεται με τη χρήση ενός
λογαριασμού πρόβλεψης, και το ποσό της ζημιάς αναγνωρίζεται στις κερδοζημιές, στα
“έξοδα πωλήσεων και προώθησης”.  Όταν ένα εμπορικό εισπρακτέο είναι επισφαλές,
διαγράφεται έναντι του λογαριασμού πρόβλεψης για εμπορικά εισπρακτέα.  Επακόλουθες
ανακτήσεις ποσών που είχαν προηγουμένως διαγραφεί πιστώνονται έναντι των “εξόδων
πωλήσεων και προώθησης” στις κερδοζημιές.

Μετοχικό κεφάλαιο

Οι συνήθεις μετοχές ταξινομούνται ως ίδια κεφάλαια.

Προβλέψεις

Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει μια παρούσα νομική ή τεκμαρτή
υποχρέωση που προκύπτει από γεγονότα που έχουν προηγηθεί, είναι πιθανό να υπάρξει
ροή περιουσιακών στοιχείων για εξόφληση αυτής της υποχρέωσης, και το ποσό της
υποχρέωσης έχει υπολογιστεί αξιόπιστα. Δεν αναγνωρίζονται προβλέψεις για μελλοντικές
ζημιές.

Οι προβλέψεις υπολογίζονται ως η τρέχουσα αξία των εξόδων που αναμένεται να
απαιτηθούν για την εξόφληση της υποχρέωσης, χρησιμοποιώντας ένα ποσοστό πριν τη
φορολογία, το οποίο αποδίδει τρέχουσες αξιολογήσεις αγοράς της αξίας του χρήματος
διαχρονικά και τους κινδύνους που σχετίζονται με την υποχρέωση.  Η αύξηση στην
πρόβλεψη λόγω της παρέλευσης χρόνου αναγνωρίζεται ως χρεωστικός τόκος.

(19)



OPAP INVESTMENT LIMITED

2 Περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών (συνέχεια)

Εμπορικοί πιστωτές

Οι εμπορικοί πιστωτές είναι υποχρεώσεις για πληρωμή αγαθών ή υπηρεσιών που έχουν
αποκτηθεί κατά τη συνήθη διεξαγωγή των εργασιών της Εταιρείας, από  προμηθευτές. Οι
εμπορικοί πιστωτές  ταξινομούνται ως βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, εάν η πληρωμή
οφείλεται εντός ενός έτους ή λιγότερο (ή κατά το συνήθη κύκλο εργασιών της Εταιρείας
εάν είναι μεγαλύτερος). Αν όχι, θα παρουσιάζονται στις μη βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις.

Οι εμπορικοί πιστωτές αναγνωρίζονται αρχικά σε δίκαιη αξία και μετέπειτα παρουσιάζονται
σε αποσβεσμένο κόστος, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου.

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Στην κατάσταση ταμειακών ροών, τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αποτελούνται από
μετρητά στο ταμείο και καταθέσεις στην τράπεζα.

3 Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου

(i) Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου

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

 Πιστωτικός κίνδυνος

Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει από ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα,
καταθέσεις σε τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, καθώς και από
έκθεση σε πιστώσεις προς πελάτες χονδρικής και λιανικής πώλησης,
περιλαμβανομένων εκκρεμών εισπρακτέων και δεσμευτικών συναλλαγών.

Βλέπετε Σημείωση 11 για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τον
πιστωτικό κίνδυνο.

 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 406.631

Στις 31 Δεκεμβρίου 2013

Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές 583.510
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(ii) Διαχείριση κεφαλαιουχικού κινδύνου

Οι επιδιώξεις της Εταιρείας όταν διαχειρίζεται κεφάλαια είναι η διασφάλιση της
ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει ως δρώσα λειτουργική μονάδα με σκοπό την
παροχή αποδόσεων για τους μετόχους και ωφελήματα για άλλα πρόσωπα που
έχουν συμφέροντα στην Εταιρεία και να διατηρήσει την καταλληλότερη
κεφαλαιουχική δομή για να μειώσει το κόστος κεφαλαίου.

Με σκοπό να διατηρήσει ή να μεταβάλει την κεφαλαιουχική της δομή, η Εταιρεία
μπορεί να μεταβάλει το ποσό των μερισμάτων που πληρώνονται στους μετόχους,
να επιστρέψει κεφάλαιο στους μετόχους, να εκδώσει νέες μετοχές ή να πωλήσει
περιουσιακά στοιχεία για να μειώσει το δανεισμό της.

Το κεφάλαιο όπως καθορίστηκε από τη Διεύθυνση στις 31 Δεκεμβρίου 2013 και
2012 αποτελείται από ίδια κεφάλαια όπως παρουσιάζονται στον ισολογισμό.

4 Σημαντικοί λογιστικοί υπολογισμοί και εκτιμήσεις

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 υπό τις περιστάσεις.

(i) Σημαντικοί λογιστικοί υπολογισμοί και παραδοχές

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 πιθανό να προκαλέσουν
ουσιώδεις αναπροσαρμογές 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. 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 τις τρέχουσες και αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και
υποχρεώσεις στην περίοδο που έγινε ο προσδιορισμός.
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OPAP INVESTMENT LIMITED

4 Σημαντικοί λογιστικοί υπολογισμοί και εκτιμήσεις (συνέχεια)

(ii) Σημαντικές εκτιμήσεις στην εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών της
Εταιρείας

 Απομείωση αξίας των επενδύσεων σε συνδεδεμένες εταιρείες

Η Εταιρεία ακολουθεί τις πρόνοιες του ΔΛΠ 39 για να αποφασίσει πότε μια
επένδυση έχει υποστεί απομείωση στην αξία.  Αυτή η απόφαση απαιτεί
άσκηση σημαντικής κρίσης.  Στην άσκηση της κρίσης αυτής, η Εταιρεία
αξιολογεί, μαζί με άλλους παράγοντες, τη διάρκεια και την έκταση στην
οποία η δίκαιη αξία μιας επένδυσης είναι χαμηλότερη του κόστους, και τη
χρηματοοικονομική βιωσιμότητα και τη βραχυπρόθεσμη επιχειρηματική
προοπτική της επένδυσης συμπεριλαμβανομένων παραγόντων όπως η
επίδοση της βιομηχανίας και του επιχειρηματικού κλάδου, οι αλλαγές στην
τεχνολογία και οι λειτουργικές και χρηματοδοτικές ταμειακές ροές.

5 Άλλα έσοδα

2013

Για την
περίοδο
απο 23

Νοεμβρίου
2011 μέχρι

31
Δεκεμβρίου

2012 
€ €

Πιστωτικοί τόκοι:

Τραπεζικά υπόλοιπα 3.852 34

6 Ανάλυση εξόδων κατά είδος

2013

Για την
περίοδο
απο 23

Νοεμβρίου
2011 μέχρι

31
Δεκεμβρίου

2012 
€ €

Αμοιβή ελεγκτή 8.340 5.000
Κόστος προσωπικού (Σημ. 7) 79.500 28.500
Λοιπά έξοδα 5.539 7.100
Δικηγορικά έξοδα 503.524 84.231
Τραπεζικά έξοδα 167.785 69.355
Αμοιβή γραμματέα εταιρείας 6.000 2.500
Έξοδα για την έκδοση μετοχικού κεφαλαίου 166.800 -

Συνολικό κόστος διοικητικής λειτουργίας και άλλων εξόδων 937.488 196.686

Τα επαγγελματικά δικαιώματα που παρουσιάζονται πιο πάνω, περιλαμβάνουν αμοιβές
ύψους €300 (2012: €μηδέν) για υπηρεσίες φορολογικών συμβουλών και €790 (2012:
€μηδέν) για άλλες υπηρεσίες διαβεβαιώσεων που χρεώθηκαν από το νόμιμο ελεγκτικό
γραφείο της Εταιρείας.
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OPAP INVESTMENT LIMITED

7 Κόστος προσωπικού

2013

Για την
περίοδο
απο 23

Νοεμβρίου
2011 μέχρι

31
Δεκεμβρίου

2012 
€ €

Μισθοί 79.500 28.500

8 Χρηματοδοτικά έξοδα

2013

Για την
περίοδο
απο 23

Νοεμβρίου
2011 μέχρι

31
Δεκεμβρίου

2012 
€ €

Χρεωστικοί τόκοι:

Τραπεζικός δανεισμός 152 -

9 Χρέωση φορολογίας

2013

Για την
περίοδο
απο 23

Νοεμβρίου
2011 μέχρι

31
Δεκεμβρίου

2012 
€ €

Τρέχουσα φορολογία:
Αμυντική εισφορά 591 5

Χρέωση φορολογίας 591 5
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OPAP INVESTMENT LIMITED

9 Χρέωση φορολογίας (συνέχεια)

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

2013

Για την
περίοδο
απο 23

Νοεμβρίου
2011 μέχρι

31
Δεκεμβρίου

2012 
€ €

Ζημιά πριν τη φορολογία (1.513.526) (196.652)

Φόρος υπολογιζόμενος με το εφαρμόσιμο ποσοστό εταιρικής φορολογίας
ύψους 12.5% (189.191) (19.665)

Φορολογική επίδραση εξόδων που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς 177.757 552
Φορολογική επίδραση εκπτώσεων και εισοδήματος που δεν υπόκεινται σε
φορολογία (481) -

Έκτακτη εισφορά για την άμυνα 591 5
Φορολογική επίδραση φορολογικών ζημιών για τις οποίες δεν έχει
αναγνωριστεί απαίτηση αναβαλλόμενης φορολογίας 11.915 19.113

Χρέωση φορολογίας 591 5

Ο συντελεστής φόρου εισοδήματος για την Εταιρεία είναι 10% μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου
2011, 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.

Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2008, κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις τόκοι μπορεί να
υπόκεινται σε αμυντική εισφορά με ποσοστό 10%.  Σε τέτοιες περιπτώσεις 50% των τόκων
αυτών θα εξαιρούνται από το φόρο εισοδήματος και επομένως θα έχουν πραγματικό
φορολογικό συντελεστή περίπου 15%.

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

Σε ορισμένες περιπτώσεις μερίσματα από εξωτερικό μπορεί να υπόκεινται σε έκτακτη
εισφορά για την άμυνα με ποσοστό 15%, αυξημένο σε 17% από την 31 Αυγούστου 2011,
αυξημένο σε 20% από την 1 Ιανουαρίου 2012 και μειωμένο σε 17% από την 1 Ιανουαρίου
2014. 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.
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10 Χρηματοοικονομικά μέσα ανά κατηγορία

Δάνεια και
εισπρακτέα Σύνολο

€ €
31 Δεκεμβρίου 2012
Περιουσιακά στοιχεία όπως
παρουσιάζονται στον ισολογισμό

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 214.974 214.974

Άλλες χρηματο-
οικονομικές

υποχρεώσεις Σύνολο
€ €

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

Δάνεια και
εισπρακτέα Σύνολο

€ €
31 Δεκεμβρίου 2013
Περιουσιακά στοιχεία όπως
παρουσιάζονται στον ισολογισμό

Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα (εκτός από
προπληρωμές) 259.344 259.344

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 1.060.063 1.060.063

Σύνολο 1.319.407 1.319.407

Άλλες χρηματο-
οικονομικές

υποχρεώσεις Σύνολο
€ €

Υποχρεώσεις όπως παρουσιάζονται στον ισολογισμό
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές (εκτός από υποχρεώσεις που
προβλέπονται από τον νόμο) 590.443 590.443

11 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:

2013 2012
€ €

Εμπορικά εισπρακτέα

Συμβαλλόμενα μέρη χωρίς εξωτερική πιστωτική αξιολόγηση

Ομάδα 1 259.344 -

2013 2012
€ €

Μετρητά στην τράπεζα

Caa1 1.060.063 214.974

Ομάδα 1 – εταιρείες εντός του ομίλου, ιθύνουσα εταιρεία, εταιρείες υπό κοινή διεύθυνση και συνδεδεμένες
εταιρείες χωρίς αθετήσεις εκπλήρωσης υποχρεώσεων στο παρελθόν.

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

Κανένα από τα εισπρακτέα από συγγενικά μέρη δεν είναι ληξιπρόθεσμο ή απομειωμένο.
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12 Επενδύσεις σε συνδεδεμένες εταιρείες

2013 2012
€ €

Στην αρχή του έτους/της περιόδου - -
Προσθήκες 128.640.000 -
Μερίδιο (ζημιάς)/κέρδους μετά τη φορολογία (579.738) -

Στο τέλος του έτους/της περιόδου 128.060.262 -

Το μερίδιο της Εταιρείας σε συνδεδεμένες εταιρείες, οι οποίες δεν είναι εισηγμένες στο
Χρηματιστήριο, είναι:

Όνομα Κύρια δραστηριότητα
Χώρα

σύστασης

2013
% κατοχής

μετοχών

2012
% κατοχής

μετοχών

Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. Παραγωγή, λειτουργία,
διαφήμιση, προβολή, και
διαχείριση των Ελληνικών
Κρατικών Λαχείων.  

Ελλάδα 67 -

Το μερίδιο της Εταιρείας στα αποτελέσματα των συνδεδεμένων εταιρειών, που δεν
είναι εισηγμένες, και τα συνολικά περιουσιακά της στοιχεία (περιλαμβανομένης της
υπεραξίας), και στις υποχρεώσεις είναι ως εξής:

Όνομα Χώρα σύστασης
Περιουσιακά

στοιχεία Υποχρεώσεις Κέρδος/ (ζημιά)
% κατοχής

μετοχών
€ € €

2013

Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. Ελλάδα 128.484.159 423.898 (579.738) 67

Τα ανωτέρω ποσά βασίζονται σε μη ελεγμένα στοιχεία της Διοίκησης.

13 Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα

2013 2012
€ €

Εισπρακτέα από συγγενικά μέρη (Σημ. 17(ii)) 259.344 -

Η λογιστική αξία των εμπορικών και άλλων εισπρακτέων είναι περίπου η ίδια με τη δίκαιη
αξία.

Στις 31 Δεκεμβρίου 2013, εμπορικά εισπρακτέα ύψους €259.344 (2012: €Μηδέν) δεν
ήταν ληξιπρόθεσμα ούτε απομειωμένα.

Οι λογιστικές αξίες των εμπορικών και άλλων εισπρακτέων της Εταιρείας αναλύονται ανά
νόμισμα ως εξής:

2013 2012
€ €

Ευρώ - νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης 259.344 -
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14 Μετρητά και τραπεζικά υπόλοιπα

2013 2012
€ €

Μετρητά στην τράπεζα 1.060.063 214.974

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

2013

Για την
περίοδο
απο 23

Νοεμβρίου
2011 μέχρι

31
Δεκεμβρίου

2012 
€ €

Μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο 1.060.063 214.974

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 1.060.063 214.974

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αναλύονται ανά νόμισμα ως εξής:

2013 2012
€ €

Ευρώ - νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης 1.060.063 214.974

1.060.063 214.974

15 Μετοχικό κεφάλαιο και αποθεματικό υπέρ το άρτιο

Αριθμός
μετοχών

Μετοχικό
κεφάλαιο

Προπληρωμές
για την έκδοση

μετοχικού
κεφαλαιού Σύνολο

€ € €

Την 1 Ιανουαρίου 2012 5 000 5.000 - 5.000

Στις 31 Δεκεμβρίου 2012/1 Ιανουαρίου 2013 5 000 5.000 - 5.000

Έκδοση μετοχών 27 995 000 27.995.000 - 27.995.000
Προπληρωμές για έκδοση μετοχικού κεφαλαίου - - 102.500.000 102.500.000

Στις 31 Δεκεμβρίου 2013 28 000 000 28.000.000 102.500.000 130.500.000

Στις 23 Νοεμβρίου 2011 (ημερομηνία σύστασης) η Εταιρεία έκδοσε 5 000 μετοχές
ονομαστικής αξίας €1,00 η κάθε μία. Το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο κατα την ίδρυση
της Εταιρείας ήταν 200 000 μετοχές ονομαστικής αξίας €1,00 η κάθε μία.

Στις 27 Ιουνίου 2013, η Εταιρεία αύξησε το εγκεκριμένο και εκδοθέν μετοχικό της κεφάλαίο
σε €28.000.000, διαιρεμένο σε 28 000 000 μετοχές με ονομαστική αξία € 1,00 ανά μετοχή.

16 Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές

2013 2012
€ €

Πληρωτέα στην ιθύνουσα εταιρεία (Σημ. 17(ii)) 505.723 284.823
Οφειλόμενα έξοδα 84.720 121.808

590.443 406.631
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16 Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές (συνέχεια)

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.

Οι λογιστικές αξίες των εμπορικών και άλλων πιστωτών της Εταιρείας αναλύονται ανά
νόμισμα ως εξής:

2013 2012
€ €

Ευρώ - νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης 590.443 406.631

17 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:

2013

Για την
περίοδο
απο 23

Νοεμβρίου
2011 μέχρι

31
Δεκεμβρίου

2012 
€ €

Αμοιβή υπό εκτελεστική ιδιότητα 79.500 28.500

(ii) Υπόλοιπα στο τέλος της περιόδου

2013 2012
€ €

Εισπρακτέα από συγγενικά μέρη (Σημ. 13):

Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. 259.344 -

Πληρωτέα σε συγγενικά μέρη (Σημ. 16):

ΟΠΑΠ Α.Ε. 505.723 284.823

Τα πιο πάνω υπόλοιπα δεν φέρουν τόκο και είναι πληρωτέα σε πρώτη ζήτηση.Τα
πιο πάνω ποσά είναι χρηματοδοτικής φύσεως.
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17 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 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%. Στις 26 Σεπτεμβρίου 2013, η 
Lottomatica Giochi e Partecipazioni S.r.l.  μεταβίβασε το ποσοστό συμμετοχής της
στην OPAP Investment Limited και ως αποτέλεσμα η OPAP Investment Limited
αύξησε το ποσοστό συμμετοχής της στο 67%.

Η οικονομική προσφορά που κατέθεσε η Σύμπραξη ανήλθε στο ποσό των €190 εκ.

Η άδεια αφορά το αποκλειστικό δικαίωμα παραγωγής, λειτουργίας, διανομή,
προώθηση και διαχείριση των Ελληνικών Κρατικών Λαχείων, τα οποία
περιλαμβάνουν το Εθνικό, το Λαϊκό και Ευρωπαϊκό Λαχείο, το Στιγμιαίο κρατικό
Λαχείο ή Ξυστό, το Στέγαστικό Κρατικό Λαχείο  και το Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο.

Κατα το έτος 2013, είχαν γίνει οι ακόλουθες εξελίξεις:

1. Στις 11 Ιουνίου 2013, ιδρύθηκε η εταιρεία 'Ελληνικά Λαχεία Α.Ε.'  με
αποκλειστικό σκοπό την παραγωγή, λειτουργία, διανομή, προώθηση και συνολική
διαχείριση των Ελληνικών Κρατικών Λαχείων.

2. Στις 30 Ιουλίου 2013 υπογράφτηκε συμφωνία για 12 χρόνια μεταξύ των
Ελληνικών Λαχείων Α.Ε. και του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του
Ελληνικού Δημοσίου για την παραχώρηση του αποκλειστικού δικαιώματος της
παραγωγής,  λειτουργίας, διαφήμισης, προώθησης και συνολικής διαχείρισης των
Ελληνικών Κρατικών Λαχείων.

3. Στις 11 Σεπτεμβρίου 2013, η σύμβαση παραχώρησης επικυρώθηκε από το
Ελληνικό Κοινοβούλιο (Ν. 4183/2013).

Στο πλαίσιο του διαγωνισμού των Κρατικών Λαχείων, η Alpha Bank εξέδωσε τις
ακόλουθες εγγυητικές επιστολές στα Ελληνικά Λαχεία Α.Ε.:

1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό συνολικής αξίας € 20 εκ.. Η
συμμετοχή της Εταιρείας στην εγγυητική επιστολή ανήλθε σε € 13,4 εκ.. Για την
έκδοση αυτής της εγγυητικής επιστολής, η ΟΠΑΠ Α.Ε. δέσμευσε ως εγγύηση το
ποσό των € 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
ύψους €25,46 εκ.
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17 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
ύψους €63,65 εκ.

Οι συνολικές δεσμευμένες καταθέσεις της ΟΠΑΠ Α.Ε. για την έκδοση των πιο
πάνω επιστολών, ανέρχονται σε € 95,71εκ. Η δεσμευμένες καταθέσεις της ΟΠΑΠ
Α.Ε. έχουν αποδεσμευτεί κατά τη διάρκεια του 2013.

4.   Δύο επιστολές απόδοσης των εγγυήσεων ύψους € 17,5 εκ. με την Εθνική
Τράπεζα της Ελλάδος και Alpha Bank. Οι επιστολές αυτές είναι σε ισχύ μέχρι τις 31
Δεκεμβρίου 2014.

18 Γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού

Στις 24 Ιανουαρίου 2014 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την αύξηση του εγκεκριμένου
μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με την έκδοση 100 000 νέων συνήθων μετοχών
ονομαστικής αξίας €1 ανά μετοχή. Οι νέες μετοχές έχουν εκδοθέι υπέρ το άρτιο €1.024
ανά μετοχή, με συνολική αξία €102.500.000.

Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή στις σελίδες 5 μέχρι 7.

(30)



OPAP INVESTMENT LIMITED

Πρόσθετες πληροφορίες στην κατάσταση συνολικών
εισοδημάτων

Ανάλυση εξόδων
για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013

2013

Για την
περίοδο
απο 23

Νοεμβρίου
2011 μέχρι

31
Δεκεμβρίου

2012 
€ €

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Αμοιβή συμβούλων 79.500 28.500
Αμοιβή ελεγκτών 8.340 5.000
Δικηγορικά 503.524 84.231
Αμοιβή γραμματέα 6.000 2.500
Έξοδα νομιμοποίησης εγγράφων 1.253 1.505
Ιδρυτικά έξοδα - 5.523
Ταχυδρομικά και έξοδα αγγελιοφόρου 562 72
Ταξίδια εξωτερικού 1.105 -
Φόροι και άδειες 1.919 -
Τραπεζικά έξοδα 167.785 69.355
Διάφορα έξοδα 700 -
Έξοδα για την έκδοση μετοχικού κεφαλαιού 166.800 -

937.488 196.686
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