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Α. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ιπποδρομίες Α.Ε. (η «Εταιρεία»): 

 

Kamil Ziegler, Πρόεδρος, 

Michal Houst, Μέλος, 

Κωνσταντίνος Αλεξόπουλος, Μέλος και Γενικός Επιχειρησιακός Διευθυντής, 

 

βεβαιώνουμε και δηλώνουμε, εξ όσων γνωρίζουμε, ότι: 

 

α) oι Οικονομικές Καταστάσεις της Ιπποδρομίες Α.Ε. για την χρήση από 01 Ιανουαρίου 2015 έως 

31 Δεκεμβρίου 2015, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα Λογιστικά Πρότυπα, 

απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή 

θέση και τα αποτελέσματα χρήσεως του εκδότη.  

 

β) η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις 

επιδόσεις, και τη θέση της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των κυριότερων 

κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν. 

 

 

Περιστέρι, 26 Μαΐου 2016 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.  

 

Το Μέλος του Δ.Σ  

Το Μέλος του Δ.Σ. & 

Γενικός Επιχειρησιακός 

Διευθυντής 

 

 
  

Kamil Ziegler Michal Houst Κωνσταντίνος Αλεξόπουλος 
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Β. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ Α.Ε.  

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, άρθρο 136, και του Καταστατικού της Εταιρείας, 

σας υποβάλλουμε για την χρήση από 01.01.2015 έως 31.12.2015 την ετήσια έκθεση του 

Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνει, τις ελεγμένες εταιρικές Οικονομικές 

Καταστάσεις, τις σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων και την έκθεση ελέγχου του 

ορκωτού ελεγκτή λογιστή. Στην παρούσα έκθεση περιγράφονται συνοπτικά πληροφορίες της 

εταιρείας ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε. (με το διακριτικό τίτλο «Ιπποδρομίες Α.Ε.»), 

χρηματοοικονομικές πληροφορίες που στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση του κοινού για την 

οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα, τη συνολική πορεία και τις μεταβολές που 

επήλθαν κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης (01.01.2015 – 31.12.2015) και σημαντικά 

γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα και την επίδραση αυτών στις οικονομικές καταστάσεις της 

ίδιας περιόδου. Επίσης, γίνεται περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που 

ενδέχεται να αντιμετωπίσει η Εταιρεία στο μέλλον και παρατίθενται οι σημαντικότερες 

συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ αυτής και των συνδεδεμένων με αυτήν μερών.  
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1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Η εταιρεία Ιπποδρομίες Α.Ε. (εφεξής η «Εταιρεία»), συστάθηκε στις 22.12.2014 και εδρεύει στο 

Περιστέρι Αττικής, επί της οδού Κύπρου αρ. 90-92. Σκοπός της είναι η άσκηση του 

αποκλειστικού δικαιώματος διοργάνωσης και διεξαγωγής αμοιβαίου ιπποδρομιακού 

στοιχήματος στην Ελλάδα, σύμφωνα με  τους όρους και τις προϋποθέσεις της  από 24.04.2015 

Σύμβασης Παραχώρησης με το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου, το 

γενικό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, καθώς επίσης και το γενικότερο ρυθμιστικό 

πλαίσιο.   

Αριθμός και ονομαστική αξία μετοχών 

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας την 31.12.2015 ανέρχεται σε € 874 χιλ., διαιρείται σε 

87.400 κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας € 10,00 η καθεμία. Η Ιπποδρομίες Α.Ε. ανήκει κατά 

100% στην ΟΠΑΠ INVESTMENT L.T.D., 100% θυγατρική της ΟΠΑΠ Α.Ε.. 

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας από τη σύστασή της, διαμορφώθηκε ως εξής: 

1. Κατά την ίδρυση της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο είχε οριστεί σε € 24.000, 

διαιρούμενο σε 2.400 κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας € 10,00 η καθεμία και 

καταβλήθηκε σε μετρητά από τον ιδρυτή της.  

2. Με την από 13.03.2015 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό 

κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό € 850.000 με την έκδοση 85.000 κοινών μετοχών 

ονομαστικής αξίας € 10,00 η καθεμία και τιμής διάθεσης €100,00 ανά μετοχή. Η 

προκύπτουσα διαφορά μεταξύ της τιμής έκδοσης και της τιμής διάθεσης, ήτοι € 

7.650.000 καταχωρήθηκε στον λογαριασμό «Αποθεματικά από έκδοση μετοχών υπέρ 

το άρτιο». 

Λοιπές πληροφορίες: 

Νομική μορφή: Α.Ε. 

Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η.: 132846101000 

Επιμελητήριο: Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών 

Α.Φ.Μ.: 800627020 

Αρμόδιοι ορκωτοί ελεγκτές: KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. (ΑΜ ΣΟΕΛ 114), Νικόλαος Βουνισέας 

(ΑΜ ΣΟΕΛ 18701). 
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2. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

Για την χρήση 2015, τα οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας διαμορφώθηκαν ως εξής: 

 

 

Ποσά εκφρασμένα σε  ευρώ 2015 2014 

EBITDA (677.849) (2.316) 

(Ζημίες)/Κέρδη προ φόρων (671.076) (2.316) 

(Ζημίες)/Κέρδη μετά φόρων (671.115) (1.948) 

Αποσβέσεις  (3.637) 0 

Λειτουργικά έξοδα (677.849) (2.316) 

Καθαρή αύξηση/(μείωση) ταμειακών ροών 13.541 24.000 

Εισροή από λειτουργικές δραστηριότητες (190.039) 0 

Εκροή από επενδυτικές δραστηριότητες 203.580 24.000 

 

 

 

 

 

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ 31.12.2015 31.12.2014 

Καθαρές ζημίες που αναλογούν στους μετόχους (σε ευρώ) (671.115) (1.948) 

Μέσος σταθμισμένος αριθμός μετοχών 87.400 2.400 

Βασικές ζημίες ανά μετοχή (σε €) (7,67867) (0,81171) 
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3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

1. Επικύρωση Σύμβασης Παραχώρησης και Μίσθωσης Εγκαταστάσεων Ιπποδρόμου 

 

Επικύρωση  της από 24.04.2015 σύμβασης παραχώρησης 20-ετούς δικαιώματος 

αποκλειστικής διοργάνωσης και διεξαγωγής αμοιβαίου ιπποδρομιακού στοιχήματος 

μεταξύ της Ιπποδρομίες Α.Ε. και του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του 

Δημοσίου από την Ελληνική Βουλή με τον νόμο 4338/2015 (ΦΕΚ Α 131/23-10-2015).  

 Επιπλέον, επικύρωση από την Ελληνική Βουλή σύμφωνα με τον νόμο 4342/2015 (ΦΕΚ 

Α 143/9-11-2015), της από 24.04.2015  σύμβασης μίσθωσης μεταξύ αφενός της ΟΔΙΕ 

Α.Ε. ως εκμισθωτή και αφετέρου της Ιπποδρομίες Α.Ε. ως μισθωτή, με την οποία 

εκμισθώνονται οι εγκαταστάσεις ιπποδρόμου στο δήμο Μαρκόπουλου Αττικής για 

περίοδο 20 ετών και σύμφωνα με τα όσα ειδικότερα αναφέρονται στη σύμβαση 

μίσθωσης. 

 

2. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου  

 

Δυνάμει της από 13.03.2015 απόφασης της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης 

το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά € 850.000 με την έκδοση 85.000 κοινών μετοχών, 

ονομαστικής αξίας € 10,00 η καθεμία και τιμή διάθεσης € 100,00 ανά μετοχή. Η 

προκύπτουσα διαφορά μεταξύ της τιμής έκδοσης των νέων μετοχών και της 

ονομαστικής αξίας αυτών, ήτοι συνολικό ποσό € 7.650.000, συμπεριλαμβάνεται στον 

λογαριασμό «Αποθεματικά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».  
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4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΩΝ 

Κίνδυνος από τις επιπτώσεις της αρνητικής οικονομικής συγκυρίας στην Ελληνική 

οικονομία  

Το μακροοικονομικό και χρηματοπιστωτικό περιβάλλον στην Ελλάδα παραμένει ασταθές κατά 

την διάρκεια του 2016  λόγω των εξελίξεων και συζητήσεων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο 

σχετικά με την αναθεώρηση των όρων του προγράμματος χρηματοδότησης της Ελλάδος. Στις 

29.06.2015 η ελληνική κυβέρνηση επέβαλε ελέγχους κεφαλαίων και κήρυξε τραπεζική αργία 

που διήρκησε έως τις 19.07.2015, γεγονότα που έχουν επηρεάσει σημαντικά την συμπεριφορά 

των καταναλωτών και την καταναλωτική ικανότητα. 

Λαμβάνοντας υπόψη την φύση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και την οικονομικής της 

κατάσταση, κάθε περαιτέρω αρνητική εξέλιξη στην ελληνική οικονομία αναμένεται ότι θα 

επηρεάσει την ομαλή λειτουργία. Παρόλα αυτά, η Διοίκηση  αξιολογεί συνεχώς την κατάσταση 

και τις πιθανές συνέπειες της, προκειμένου να διασφαλίσει ότι λαμβάνονται όλα τα αναγκαία 

και δυνατά μέτρα και δράσεις για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στις δραστηριότητες της 

Εταιρείας. 

 

Κίνδυνος αγοράς 

Ο κίνδυνος αγοράς δημιουργείται από το ενδεχόμενο οι αλλαγές στις τιμές της αγοράς, όπως σε 

συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια, να επηρεάσουν τα αποτελέσματα της Εταιρείας ή την 

αξία των χρηματοοικονομικών μέσων που κατέχει. Η διαχείριση του κινδύνου της αγοράς 

συνίσταται στην προσπάθεια της Εταιρείας να διατηρήσει την έκθεσή της σε αποδεκτά όρια. 

Παρακάτω περιγράφονται αναλυτικότερα οι επιμέρους κίνδυνοι που συνθέτουν τον κίνδυνο 

αγοράς και οι πολιτικές διαχείρισής τους από την Εταιρεία: 

 

 Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Δεδομένου ότι η Ιπποδρομίες Α.Ε. για τη χρήση 2015 α) δεν έχει περιουσιακά στοιχεία ή 

υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα β) δεν έχει καταρτίσει συμβάσεις με προμηθευτές σε άλλο 

νόμισμα πέραν του Ευρώ, δεν υπάρχει τέτοιος συναλλαγματικός κίνδυνος. 

 

 Διαχείριση κεφαλαίου 

Ο πρωταρχικός στόχος της Εταιρείας σχετικά με την διαχείριση του κεφαλαίου είναι η 

διασφάλιση και διατήρηση ισχυρής πιστοληπτικής ικανότητας και υγιών κεφαλαιακών δεικτών 
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με σκοπό την υποστήριξη των επιχειρηματικών σχεδίων και την μεγιστοποίηση της αξίας προς 

όφελος των μετόχων. 

Η Εταιρεία διαχειρίζεται την κεφαλαιακή διάρθρωση και πραγματοποιεί τις αναγκαίες 

προσαρμογές προκειμένου να εναρμονίζεται με τις αλλαγές στο επιχειρηματικό και οικονομικό 

περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί. Για τη διατήρηση ή την προσαρμογή της κεφαλαιακής 

διάρθρωσης, η Εταιρεία έχει τη δυνατότητα να προσαρμόσει το μέρισμα που καταβάλλεται 

στους μετόχους, να επιστρέψει κεφάλαιο στους μετόχους ή να εκδώσει νέες μετοχές. 

 

Πιστωτικός κίνδυνος 

Η έκθεση της Εταιρείας στον πιστωτικό κίνδυνο επέρχεται, κατά κύριο λόγο, από τις επισφαλείς 

απαιτήσεις των πρακτόρων καθώς επίσης και από οφειλές πρακτόρων στις οποίες έχουν γίνει 

διακανονισμοί. Η κύρια πολιτική διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου είναι η καθιέρωση 

πιστωτικών ορίων ανά πράκτορα. Κάθε πράκτορας υποχρεούται να παράσχει χρηματική 

εγγύηση προς διασφάλιση των απαιτήσεων της Εταιρείας. Οι εν λόγω καταθέσεις 

συγκεντρώνονται και είναι στη διάθεσή της Εταιρείας σε περίπτωση μη πληρωμής οφειλής από 

τους πράκτορες. Επιπροσθέτως έχει θεσπιστεί ανώτατο ποσό που μπορεί να οφείλει κάθε 

πράκτορας ανά λογιστική περίοδο. Στην περίπτωση που τα οφειλόμενα ποσά ανά πράκτορα 

υπερβαίνουν το αντίστοιχο όριο ανά λογιστική περίοδο, οι τερματικές μηχανές των πρακτόρων 

κλείνουν αυτόματα και δε δέχονται στοιχήματα.  

Για τη χρήση 2015, δεδομένου ότι η δραστηριότητά της Εταιρείας δεν είχε ξεκινήσει, δεν 

υφίσταται ο ανωτέρω κίνδυνος. 

Δυνητικά πιστωτικός κίνδυνος θα μπορούσε να προκύψει  με τα διαθέσιμα της Εταιρείας στην 

περίπτωση που κάποιο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα εκδηλώσει αδυναμία να ανταποκριθεί στις 

υποχρεώσεις του. Για την ελαχιστοποίηση αυτού του κινδύνου η Εταιρεία έχει θέσει όρια στο 

μέγιστο ποσό τοποθέτησης ανά χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. 

 

Κίνδυνος ρευστότητας 

Οι ιπποδρομίες έχουν θεωρητικό ποσοστό απόδοσης κέρδους, υπολογισμένο πάνω στις 

εισπράξεις και ανώτατο όριο απόδοσης κέρδους ανά νικητή, διασφαλίζοντας έτσι τη 

ρευστότητα και διατηρώντας τον κίνδυνο σε χαμηλά επίπεδα.  
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Κίνδυνος ταμειακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών των 

επιτοκίων 

Η Εταιρεία δεν είναι εκτεθειμένη σε κίνδυνο επιτοκίου καθώς δεν είναι αντισυμβαλλόμενο 

μέρος σε δανειακές συμβάσεις. 

 

Κίνδυνος ασφάλειας 

Η αξιοπιστία και η διαφάνεια σε σχέση με την λειτουργία των παιχνιδιών διασφαλίζονται με 

διάφορα μέτρα ασφαλείας τα οποία είναι σχεδιασμένα να προστατεύουν τα δεδομένα των 

πληροφοριακών συστημάτων από τυχόν παραβιάσεις ασφαλείας όπως ανάκτηση και παράνομη 

αποθήκευση δεδομένων καθώς επίσης και τυχαία ή σκόπιμη καταστροφή δεδομένων. Τα μέτρα 

ασφαλείας καλύπτουν το σύστημα επεξεργασίας δεδομένων, τις εφαρμογές του λογισμικού 

μας, την ακεραιότητα και την διαθεσιμότητα των δεδομένων και την λειτουργία του δικτύου. 

 

Φορολογικές επιβαρύνσεις 

Από τη Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ της Ιπποδρομίες Α.Ε. και του Ταμείου Αξιοποίησης 

Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου προκύπτει ότι η Εταιρεία θα καταβάλει ένα ποσό που 

υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 50 του νόμου 4002/2011, βάσει του 30% του μικτού 

εσόδου (GGR) για κάθε ημερολογιακό μήνα.    

Δεδομένης της τρέχουσας δημοσιονομικής θέσης του Ελληνικού Δημοσίου, πρόσθετα 

φορολογικά μέτρα δύναται να επιβληθούν, που θα μπορούσαν να έχουν επιπλέον επιπτώσεις 

στη χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. –Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσης 2015ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. –Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσης 2015ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. –Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσης 2015ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ Α.Ε. –Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσης 2015    

 

 

 

11 

5. ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζεται το σύνολο των συναλλαγών της Εταιρείας με τα 

συνδεδεμένα μέρη όπως αυτά ορίζονται στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24: 

 

 

Συναλλαγές με συνδεδεμένες εταιρείες: 

 

 

  Έξοδα Έσοδα Υποχρεώσεις Απαιτήσεις 

ΟΠΑΠ Α.Ε. 12.000 0 17.677 0 

Σύνολο 12.000 0 17.677 0 

 

 

Συναλλαγές και υπόλοιπα με Διευθυντικά Στελέχη 

 

Κατηγορία Περιγραφή 
01.01.2015-
31.12.2015 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ 

Μισθοί 86.875 

Λοιπές αποζημιώσεις & παροχές 0 

Κόστος Κοινωνικής Ασφάλισης 16.351 

Σύνολο   103.225 

 

 

Υποχρεώσεις από αμοιβές και μισθοδοσία 31.12.2015 

Διευθυντικά Στελέχη 16.385 

Σύνολο 16.385 

 

Καμία αμοιβή δεν καταβλήθηκε στα μέλη Δ.Σ. στη χρήση 2015, ούτε υπάρχει κάποια 

υποχρέωση από μέρους της Εταιρείας για τα τελευταία. 
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6. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2016 

 

Στρατηγική Εταιρείας 

 

1. Συνεχής έμφαση στην κερδοφόρα ανάπτυξη με πλήρη συμμόρφωση  στους 

περιορισμούς που επιβάλλονται από τις αρχές του «Υπεύθυνου Παιχνιδιού». 

2. Περαιτέρω αναβάθμιση και εμπλουτισμό του χαρτοφυλακίου των προϊόντων σύμφωνα 

με τις συνθήκες της αγοράς και τις προσδοκίες των πελατών. 

3. Πλήρης συμμόρφωση με το θεσμικό και ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία 

της Εταιρείας. 

 

 

Προοπτικές 

Η Ιπποδρομίες ΑΕ.,  στο πλαίσιο του δικαιώματος που κατέχει για την διοργάνωση και 

διεξαγωγή αμοιβαίου ιπποδρομιακού στοιχήματος στην Ελλάδα για χρονικό διάστημα είκοσι 

ετών , εστιάζει τις προσπάθειές της στην αποκατάσταση και περαιτέρω ενίσχυση του μεριδίου 

του αμοιβαίου ιπποδρομιακού στοιχήματος στην ελληνική αγορά. Στα πλαίσια αυτά, το όραμα 

των Ιπποδρομιών Α.Ε. επικεντρώνεται στους  εξής τομείς: 

1. Συνεχή βελτίωση του μοντέλου λειτουργίας της Εταιρείας με στόχο την αύξηση της 

παραγωγικότητας και την αναβάθμιση των λειτουργιών της. 

2. Εστίαση στην  αξιοποίηση του δικτύου διανομής με στόχο την αύξηση των Πρακτορείων 

ΟΠΑΠ τα οποία θα προσφέρουν την δυνατότητα συμμετοχής σε Αμοιβαίο 

Ιπποδρομιακό Στοίχημα καθώς και την επίτευξη γεωγραφικής διασποράς στο σύνολο 

της επικράτειας. 

3. Συνεχή ανανέωση/εκσυγχρονισμό του χαρτοφυλακίου των προϊόντων της 

προσφέροντας την δυνατότητα σε Έλληνες παίκτες να συμμετέχουν σε στοιχήματα που 

διοργανώνονται από αλλοδαπούς φορείς εκτός Ελλάδος όπου οι «δεξαμενές» 

στοιχημάτων και οι αποδόσεις είναι κατά πολύ μεγαλύτερες από τις αντίστοιχες 

Ελληνικές. Επίσης οι ανωτέρω τύποι στοιχηματισμού διαφέρουν από τους Ελληνικούς 

με αποτέλεσμα την αύξηση του χαρτοφυλακίου προσφερόμενων τύπων 

στοιχηματισμού. 
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7. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  

Η Εταιρεία ξεκίνησε τη λειτουργία της στις 18 Ιανουαρίου 2016, στοχεύοντας στην ενίσχυση του 

ενδιαφέροντος των παικτών και προσφέροντας ένα ανανεωμένο και θεαματικό ιπποδρομιακό 

προϊόν. 

Δυνάμει της από 03.12.2015 απόφασης της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης το 

μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά € 1.000.000 με καταβολή μετρητών και με την έκδοση 

100.000 νέων κοινών μετοχών, ονομαστικής αξίας €10,00  η καθεμία και τιμή διάθεσης € 370,00 

ανά μετοχή. Η προκύπτουσα διαφορά μεταξύ της τιμής έκδοσης των νέων μετοχών και της 

ονομαστικής αξίας αυτών, ήτοι συνολικό ποσό € 36.000.000, καταχωρήθηκε στον λογαριασμό 

«Αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». 

Με την από 25.01.2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας πιστοποιήθηκε η 

μερική καταβολή της ανωτέρω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό 

των € 459.460, που αντιστοιχεί 45.946 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας € 

10,00 η καθεμιά και τιμής διάθεσης € 370,00 ανά μετοχή. Η προκύπτουσα διαφορά μεταξύ της 

τιμής έκδοσης των νέων μετοχών  και της ονομαστικής αξίας αυτών, € 16.540.560, 

καταχωρήθηκε στον λογαριασμό «Αποθεματικά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». 

Στις 08.01.2016, καταβλήθηκε μέρος του συνολικού αντιτίμου του αποκλειστικού δικαιώματος 

διοργάνωσης και διεξαγωγής αμοιβαίου ιπποδρομιακού στοιχήματος στην Ελλάδα, ήτοι 

€12.150.300. Το συνολικό αντίτιμο ανέρχεται σε € 40.501.000. 

Στις 08.01.2016 εκδόθηκε εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού € 2.000.000 ως απόρροια 

συμβατικής υποχρέωσης για το αποκλειστικό δικαίωμα διοργάνωσης και διεξαγωγής αμοιβαίου 

ιπποδρομιακού στοιχήματος. 
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Γ. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  

Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της 

Ιπποδρομίες Α.Ε. στις 26.05.2016 και είναι αναρτημένες στο διαδικτυακό τόπο της 

www.horseraces.gr. 

Επισημαίνεται ότι τα δημοσιευθέντα συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες που 

προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη 

μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της Εταιρείας, αλλά 

δεν παρέχουν την ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων των 

χρηματοοικονομικών επιδόσεων και των ταμειακών ροών της Εταιρείας σύμφωνα με τα Διεθνή 

Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ). 

Οι συνημμένες σημειώσεις στις σελίδες από 25 έως 53 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των 

Οικονομικών Καταστάσεων. 



 

 

KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ 
Στρατηγού Τόμπρα 3 
153 42 Αγία Παρασκευή 
Ελλάδα 
Τηλέφωνο: +30 210 60 62 100 
Φαξ:         +30 210 60 62 111 

 

 
 

 

KPMG Ορκωτοί  Ελεγκτές, Ελληνι κή Aνώνυμη Εται ρεί α και  μέλος του 

δι κτύου ανεξάρτητων εται ρει ών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την 

KPMG International Cooperative ("KPMG International"), ενός Ελβετι κού 

νομι κού προσώπου. Με την επι φύλαξη κάθε δι και ώματος. 

Document Classification: KPMG Confidential 

Ορκωτοί Ελεγκτές 

ΓΕΜΗ 001352601000 

www.kpmg.com/gr 

 

 

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή 

 
Προς τους Μετόχους της 

ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ Α.Ε. 

Έκθεση επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ 
Α.Ε. (η «Εταιρεία») που αποτελούνται από την Κατάσταση Χρηματοοικονομικής 
Θέσης της 31 Δεκεμβρίου 2015, την Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος, 
Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων και Ταμειακών Ροών της χρήσεως που έληξε την 
ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών και 
λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. 

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες, που η διοίκηση καθορίζει ως 
απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων, απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε 
απάτη είτε σε λάθος. 

Ευθύνη του Ελεγκτή 

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων, με βάση τον έλεγχό μας.  Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με 
τα Διεθνή Πρότυπα της Ελεγκτικής.  Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν να 
συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και να 
διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών 
τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις.  Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή 
περιλαμβανομένης της εκτίμησης του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.  
Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις 
εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό 
ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την  
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έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων της 
εταιρείας.  Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης  

αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που χρησιμοποιήθηκαν 
και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και 
αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και 
κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. 

Γνώμη 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν 
ακριβοδίκαια την οικονομική θέση της ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ Α.Ε. κατά την 31 Δεκεμβρίου 
2015 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση 
που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 

Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων 

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της Έκθεσης 
Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 37 και 43α (παρ. 3α) του 
Κ.Ν. 2190/1920 

 

Αθήνα, 27 Μαΐου 2016 

KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. 
ΑΜ ΣΟΕΛ 114 

 
 
 
 

Νικόλαος Βουνισέας, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής  
ΑΜ ΣΟΕΛ 18701 

 

. 
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1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

Της 31 Δεκεμβρίου 2015 και της χρήσης που έληξε την ημερομηνία αυτή. 

 

  Σημ. 31.12.2015 31.12.2014 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

Κυκλοφορούν ενεργητικό       

Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα  E3 37.541 24.000 

Λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού   3.083 0 

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού   40.624 24.000 

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό       

Ασώματες ακινητοποιήσεις  E1 8.145.457 0 

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία  E2 158.763 0 

Λοιπά στοιχεία μη κυκλοφορούντος ενεργητικού   3.600 0 

Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση Ε5 3.029 368 

Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού   8.310.849 368 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   8.351.473 24.368 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις       

Εμπορικές υποχρεώσεις E6 370.301 2.236 

Φόροι    23.821 80 

Λοιπές υποχρεώσεις E7 103.715 0 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων   497.837 2.316 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις       

Προγράμματα παροχών προσωπικού  E8 9.309 0 

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων   9.309 0 

Ίδια κεφάλαια        

Μετοχικό κεφάλαιο  E4 874.000 24.000 

Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο E4 7.650.000 0 

Ζημίες εις νέον Ε4 (679.673) (1.948) 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων    7.844.327 22.052 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ   8.351.473 24.368 
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2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

Της 31 Δεκεμβρίου 2015 και της χρήσης που έληξε την ημερομηνία αυτή. 

 

  Σημ. 

    

01.01.2015-
31.12.2015 

22.12.2014-
31.12.2014 

Λειτουργικά Έξοδα       

Έξοδα μισθοδοσίας E9 (166.973) 0 

Άλλα λειτουργικά έξοδα Ε10 (510.876) (2.316) 

Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων   (677.849) (2.316) 

Αποσβέσεις  Ε1/Ε2 (3.637) 0 

Λειτουργικό αποτέλεσμα   (681.486) (2.316) 

Χρηματοοικονομικά έσοδα Ε11 11.438 0 

Χρηματοοικονομικά έξοδα Ε11 (1.028) 0 

Ζημίες προ φόρων     (671.076) (2.316) 

Αναβαλλόμενος φόρος Ε12 (39) 368 

Ζημίες μετά φόρων    (671.115) (1.948) 

Λοιπά συνολικά αποτελέσματα τα οποία δε θα επανακατηγοριοποιηθούν στην κατάσταση 
αποτελεσμάτων 

 Αναλογιστικές  ζημίες Ε8 (9.309) 0 

Αναβαλλόμενος φόρος Ε12 2.700 0 

Λοιπά συνολικά έξοδα μετά φόρων   (6.609) 0 

Συγκεντρωτικές συνολικές  ζημίες μετά φόρων   (677.725) (1.948) 

Βασικές ζημίες (μετά φόρων) ανά μετοχή σε €   (7,67867) (0,81171) 
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3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

Της 31 Δεκεμβρίου 2015 και της χρήσης που έληξε την ημερομηνία αυτή. 

 

  
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Διαφορά από 
έκδοση μετοχών 

υπέρ το άρτιο 
Ζημίες εις νέον 

Σύνολο Ιδίων 
κεφαλαίων 

  Υπόλοιπο την 22 Δεκεμβρίου 2014 0 0 0 0 

  Συνολικές συγκεντρωτικές ζημίες περιόδου 
22.12.2014-31.12.2014 

0 0 (1.948) (1.948) 

  Μετοχικό κεφάλαιο 24.000 0 0 24.000 

  Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2014 24.000 0 (1.948) 22.052 

  Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2015 24.000 0 (1.948) 22.052 

  Συνολικές συγκεντρωτικές ζημίες περιόδου 
01.01.2015-31.12.2015 

0 0 (677.725) (677.725) 

  Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 850.000 7.650.000 0 8.500.000 

  Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2015 874.000 7.650.000 (679.673) 7.844.327 
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4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

Της 31 Δεκεμβρίου 2015 και της χρήσης που έληξε την ημερομηνία αυτή. 

                                         

  Σημ. 31.12.2015 31.12.2014 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Ζημίες προ φόρων   (671.076) (2.316) 

Προσαρμογή για:       

Αποσβέσεις Ε1/Ε2 3.637 0 

Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα Ε11 (10.410) 0 

Σύνολο   (677.849) (2.316) 

Μεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης     

 Αύξηση απαιτήσεων   (6.683) 0 

Αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)   471.780 2.236 

Αύξηση φόρων πληρωθέντων   23.741 80 

Σύνολο   (189.011) 0 

Τόκοι έξοδα   (1.028) 0 

Ταμειακές ροές σε λειτουργικές δραστηριότητες   (190.039) 0 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου   8.500.000 24.000 

Εκροή για ασώματες ακινητοποιήσεις Ε1 (8.146.300) 0 

Εκροή για ενσώματες ακινητοποιήσεις Ε2 (161.557) 0 

Τόκοι έσοδα   11.438 0 

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες   203.580 24.000 

Καθαρή αύξηση διαθεσίμων και ταμειακών 
ισοδύναμων 

  13.541 24.000 

Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα έναρξης χρήσης Ε3 24.000 0 

Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα τέλους χρήσης Ε3 37.541 24.000 
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Δ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Η εταιρεία Ιπποδρομίες Α.Ε. (εφεξής η «Εταιρεία»), συστάθηκε στις 22.12.2014 και εδρεύει 

στο Περιστέρι Αττικής, επί της οδού Κύπρου αρ. 90-92. Σκοπός της είναι η άσκηση του 

αποκλειστικού δικαιώματος διοργάνωσης και διεξαγωγής αμοιβαίου ιπποδρομιακού 

στοιχήματος στην Ελλάδα σύμφωνα με  τους όρους και τις προϋποθέσεις της  από 24.04.2015 

Σύμβασης Παραχώρησης με το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου, το 

γενικό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, καθώς επίσης και το γενικότερο ρυθμιστικό 

πλαίσιο. 

Οι Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης που καλύπτει την περίοδο 01.01.2015-31.12.2015 

συμπεριλαμβανομένων και των συγκριτικών στοιχείων της χρήσης που έληξε 31.12.2014, 

εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 26.05.2016 και υπόκεινται σε έγκριση από τη 

Γενική Συνέλευση. 

2. ΦΥΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ - ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

Η Ιπποδρομίες Α.Ε που ανήκει κατά 100% στην ΟΠΑΠ INVESTMENT L.T.D, 100% θυγατρική 

εταιρεία  της ΟΠΑΠ Α.Ε., μετά την πλήρωση των αιρέσεων που προβλέπονται στην από 

24.04.2015 Σύμβαση Παραχώρησης μεταξύ της εταιρείας Ιπποδρομίες ΑΕ και του ΤΑΙΠΕΔ, 

συμπεριλαμβανομένης της κύρωσης της σύμβασης παραχώρησης μετά των παραρτημάτων 

της από την Ελληνική Βουλή που πραγματοποιήθηκε στις 03.11.2015, απέκτησε το 

αποκλειστικό δικαίωμα διοργάνωσης και διεξαγωγής επίγειου και διαδικτυακού αμοιβαίου 

ιπποδρομιακού στοιχήματος στην Ελλάδα για 20 και για 5 χρόνια αντίστοιχα. 

Σύμφωνα με αυτό το δικαίωμα, η εταιρεία αναλαμβάνει: 

α) την οργάνωση και διεξαγωγή ιπποδρομιών στην Ελλάδα, 

β) τη διοργάνωση και διεξαγωγή αμοιβαίων στοιχημάτων σε σχέση με τις διεξαγόμενες 

ιπποδρομίες στην Ελλάδα, 

γ) την ανάληψη δραστηριοτήτων συναφών προς τα ιπποδρομιακά στοιχήματα σε εθνικό και 

διεθνές επίπεδο, 

δ) τη διοργάνωση και διεξαγωγή προσθέτου αμοιβαίου στοιχήματος επί ιπποδρομιών 

(sweepstake) και 

ε) τη διοργάνωση και διεξαγωγή αμοιβαίων στοιχημάτων επί ιπποδρομιών που διενεργούνται 

μέσω διαδικτύου με αποκλειστικότητα για 5 έτη. 
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Το οικονομικό αντάλλαγμα για αυτό το δικαίωμα ανέρχεται σε € 40.501 χιλ. από το οποίο 

μέχρι 31.12.2015 έχει καταβληθεί ποσό € 8.100 χιλ. Επιπροσθέτως το Ελληνικό Δημόσιο 

συμμετέχει κατά ποσοστό 30% στο μικτό έσοδο (GGR) της Εταιρείας ως εξής:  

α) 24% του μικτού εσόδου θα διατίθεται για την καταβολή επάθλων για ιπποδρομίες που 

διεξάγονται ζωντανά στην Ελλάδα σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους.  

β) 1,5%  του μικτού εσόδου θα διατίθεται στη Φίλιππο Ένωση για τις λειτουργικές δαπάνες 

της με ελάχιστη ετήσια καταβολή €500 χιλ. μέχρι το ανώτατο όριο των €200.000 χιλ. του 

συνολικού κύκλου εργασιών των στοιχημάτων και 0,5% πάνω από το όριο αυτό. 

γ) Το υπόλοιπο θα παραμένει στο Ελληνικό Δημόσιο.     

 

 

3. ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Οι Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας Ιπποδρομίες Α.Ε. έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα 

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) όπως αυτά έχουν αναπτυχθεί και 

δημοσιευθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) και έχουν υιοθετηθεί 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Ιπποδρομίες Α.Ε. αφορούν την  εταιρική χρήση από 

01.01.2015 έως και 31.12.2015 και έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την αρχή του ιστορικού 

κόστους και την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern). 

Η σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων σε συμφωνία με τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση 

συγκεκριμένων κρίσιμων λογιστικών εκτιμήσεων. Επίσης, απαιτεί από τη Διοίκηση να ασκήσει 

την κρίση της στη διαδικασία εφαρμογής των ακολουθούμενων λογιστικών αρχών. Τα πεδία 

τα οποία εμπεριέχουν υψηλότερο βαθμό κρίσεως ή περιπλοκότητας ή πεδία στα οποία οι 

εκτιμήσεις και παραδοχές είναι σημαντικές για τις Οικονομικές Καταστάσεις, 

περιλαμβάνονται στις σημειώσεις 3.2.. 

Οι Οικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε ευρώ. 

 

3.1. Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες  

Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί και είναι 

υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης ή 

μεταγενέστερα. Δεν υπάρχει επίδραση στα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας από την 
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εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερμηνειών που παρατίθενται 

παρακάτω. 

 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικές για περιόδους που ξεκινούν την τρέχουσα χρήση 

ΔΛΠ 19 Αναθεωρημένο (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζομένους»  

Η περιορισμένου σκοπού τροποποίηση εφαρμόζεται σε εισφορές των εργαζομένων ή τρίτων 

μερών στα προγράμματα καθορισμένων παροχών και απλοποιούν την λογιστικοποίηση των 

εισφορών όταν είναι ανεξάρτητες του αριθμού των ετών που παρέχεται η εργασία, για 

παράδειγμα, εισφορές εργαζομένων που υπολογίζονται βάσει ενός σταθερού ποσοστού του 

μισθού. 

Η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης δεν είχε επιπτώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις 

της Εταιρείας. 

 

Βελτιώσεις Διεθνών Λογιστικών Προτύπων: Κύκλος 2010-2012, Κύκλος 2011-2013  

Στα πλαίσια του προγράμματος των ετήσιων βελτιώσεων των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, 

το Συμβούλιο εξέδωσε, την 12.12.2013, μη επείγουσες αλλά απαραίτητες τροποποιήσεις σε 

επιμέρους πρότυπα. 

Η υιοθέτηση των ανωτέρω τροποποιήσεων δεν είχε επιπτώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις 

της Εταιρείας. 

 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους τα οποία έχουν 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν έχουν εφαρμοστεί πρόωρα από την 

Εταιρεία. 

ΔΠΧΑ 11 (Τροποποίηση) «Από κοινού Συμφωνίες» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016). 

 Αυτή η τροποποίηση απαιτεί από έναν επενδυτή να εφαρμόσει την μέθοδο της εξαγοράς 

όταν αποκτά συμμετοχή σε μία από κοινού δραστηριότητα η οποία αποτελεί μία ‘επιχείρηση’. 

Το ανωτέρω πρότυπο δεν έχει εφαρμογή στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας. 
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Τροποποίηση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 1 «Παρουσίαση Οικονομικών 

Καταστάσεων»: Πρωτοβουλία (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 

την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016). 

Αυτή η  τροποποίηση στο ΔΛΠ 1 αναφέρεται στα πλαίσια του έργου που έχει αναλάβει το 

Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων για να αναλύσει τις δυνατότητες βελτίωσης 

των γνωστοποιήσεων στις οικονομικές καταστάσεις που συντάσσονται βάσει των ΔΠΧΠ. 

Η Εταιρεία εξετάζει τις ενδεχόμενες επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση της εν λόγω 

τροποποίησης στις Οικονομικές της Καταστάσεις. 

 

ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 38 (Τροποποιήσεις) «Διευκρίνιση των Επιτρεπτών Μεθόδων Απόσβεσης και 

Απομείωσης» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 

Ιανουαρίου 2016).  

Αυτές οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι η χρήση μεθόδων βασισμένων στα έσοδα δεν είναι 

κατάλληλες για τον υπολογισμό των αποσβέσεων ενός περιουσιακού στοιχείου και επίσης 

διευκρινίζουν πως τα έσοδα δεν θεωρούνται κατάλληλη βάση επιμέτρησης της ανάλωσης των 

οικονομικών οφελών που ενσωματώνονται σε ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο. Αυτές οι 

τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Η Εταιρεία εξετάζει τις ενδεχόμενες επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση της εν λόγω 

τροποποίησης στις Οικονομικές της Καταστάσεις. 

 

Τροποποίηση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 16 «Ενσώματες Ακινητοποιήσεις» και του 

Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 41 «Γεωργία»: Φυτά που φέρουν καρπούς (εφαρμόζεται 

στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016). 

 

Το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στα ΔΛΠ 16 και 41 

με την οποία αποσαφηνίζεται ότι τα φυτά που φέρουν καρπούς, πρέπει να 

λογιστικοποιούνται βάσει του ΔΛΠ 16 και όχι βάσει του ΔΛΠ 41. 

Η ανωτέρω τροποποίηση δεν έχει εφαρμογή στις δραστηριότητες της Εταιρείας. 
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ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Εταιρικές οικονομικές καταστάσεις» (εφαρμόζεται στις ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016).  

Αυτή η τροποποίηση επιτρέπει στις οικονομικές οντότητες να χρησιμοποιούν την μέθοδο της 

καθαρής θέσης προκειμένου να λογιστικοποιήσουν τις επενδύσεις σε θυγατρικές, 

κοινοπραξίες και συγγενείς εταιρείες στις εταιρικές τους οικονομικές καταστάσεις και επίσης 

διευκρινίζει τον ορισμό των εταιρικών οικονομικών καταστάσεων.  

Η Εταιρεία εξετάζει τις ενδεχόμενες επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση της εν λόγω 

τροποποίησης στις Οικονομικές της Καταστάσεις. 

 

Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2014 (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016) 

Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε 

τέσσερα ΔΠΧΑ ως επακόλουθο των αποτελεσμάτων του κύκλου 2012-2014 του ετήσιου 

προγράμματος βελτιώσεων του ΣΔΛΠ.  

Η Εταιρεία εξετάζει τις ενδεχόμενες επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση της εν λόγω 

τροποποίησης στις Οικονομικές της Καταστάσεις. 

 

Πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες 

περιόδους τα οποία δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν έχουν 

πρόωρα εφαρμοστεί από την Εταιρεία. 

ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» και μεταγενέστερες τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 9 και 

ΔΠΧΑ 7 (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 

Ιανουαρίου 2018).  

Το ΔΠΧΑ 9 αντικαθιστά τις πρόνοιες του ΔΛΠ 39 που αφορούν στην ταξινόμηση και 

επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών 

υποχρεώσεων και συμπεριλαμβάνει επίσης ένα μοντέλο αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών το 

οποίο αντικαθιστά το μοντέλο των πραγματοποιημένων πιστωτικών ζημιών που εφαρμόζεται 

σήμερα. Επίσης καθιερώνει μία προσέγγιση της λογιστικής αντιστάθμισης βασιζόμενη σε 
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αρχές και αντιμετωπίζει ασυνέπειες και αδυναμίες στο τρέχον μοντέλο του ΔΛΠ 39. Το 

πρότυπο δεν έχει ακόμα υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Η Εταιρεία εξετάζει τις ενδεχόμενες επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση της εν λόγω 

τροποποίησης στις Οικονομικές της Καταστάσεις. 

 

ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβόλαια με Πελάτες» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018). 

Σκοπός του προτύπου είναι να παρέχει ένα ενιαίο, κατανοητό μοντέλο αναγνώρισης των 

εσόδων από όλα τα συμβόλαια με πελάτες ώστε να βελτιώσει τη συγκρισιμότητα μεταξύ 

εταιρειών του ίδιου κλάδου, διαφορετικών κλάδων και διαφορετικών κεφαλαιαγορών. 

Περιλαμβάνει τις αρχές που πρέπει να εφαρμόσει μία οικονομική οντότητα για να 

προσδιορίσει την επιμέτρηση των εσόδων και τη χρονική στιγμή της αναγνώρισής τους. Η 

βασική αρχή είναι ότι μία οικονομική οντότητα θα αναγνωρίσει τα έσοδα με τρόπο που να 

απεικονίζει τη μεταβίβαση των αγαθών ή υπηρεσιών στους πελάτες στο ποσό το οποίο 

αναμένει να δικαιούται σε αντάλλαγμα για αυτά τα αγαθά ή τις υπηρεσίες. Το πρότυπο δεν 

έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Η Εταιρεία εξετάζει τις ενδεχόμενες επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση της εν λόγω 

τροποποίησης στις Οικονομικές της Καταστάσεις. 

 

Τροποποίηση του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Πληροφορήσεως 10 

«Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις», του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής 

Πληροφορήσεως 12 «Γνωστοποιήσεις περί συμμετοχών σε άλλες εταιρείες» και του 

Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 28 «Επενδύσεις σε συγγενείς και κοινοπραξίες»: Εφαρμογή 

της εξαίρεσης σύνταξης ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων » (εφαρμόζεται στις 

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016). 

Το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στα ανωτέρω 

πρότυπα με την οποία αποσαφηνίζει ότι η εξαίρεση που παρέχεται στα ΔΠΧΠ 10 και ΔΛΠ 28, 

αναφορικά με τη σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και την εφαρμογή της 

μεθόδου της καθαρής θέσεως αντίστοιχα, ισχύει και για τις εταιρείες που είναι θυγατρικές 

μιας εταιρείας επενδύσεων, η οποία αποτιμά τις θυγατρικές της στην εύλογη αξία μέσω των 

αποτελεσμάτων σύμφωνα με το ΔΠΧΠ 10. Επίσης, με την ανωτέρω τροποποίηση 

αποσαφηνίζεται ότι οι απαιτήσεις γνωστοποιήσεων του ΔΠΧΠ 12 έχουν εφαρμογή στις 
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εταιρείες επενδύσεων οι οποίες αποτιμούν όλες τις θυγατρικές τους εταιρείες στην εύλογη 

αξία μέσω των αποτελεσμάτων. 

Η ανωτέρω τροποποίηση δεν έχει εφαρμογή στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας. 

 

ΔΠΧΑ 10 και ΔΛΠ 28 (Τροποποιήσεις) «Πώληση ή εισφορά περιουσιακών στοιχείων μεταξύ 

ενός επενδυτή και μιας συγγενούς εταιρείας ή κοινοπραξίας» (Δεν έχει ακόμη καθοριστεί η 

ημερομηνία υποχρεωτικής εφαρμογής).  

Οι τροποποιήσεις διευθετούν μία ασυνέπεια μεταξύ των διατάξεων του ΔΠΧΑ 10 και του ΔΛΠ 

28 σχετικά με την πώληση ή εισφορά των περιουσιακών στοιχείων μεταξύ ενός επενδυτή και 

μιας συγγενούς εταιρείας ή κοινοπραξίας. Η βασική συνέπεια των τροποποιήσεων είναι πως 

αναγνωρίζεται ολόκληρο το κέρδος ή η ζημιά μιας συναλλαγής που περιλαμβάνει μία 

δραστηριότητα (είτε με τη μορφή μιας θυγατρικής είτε όχι). Μερικό κέρδος ή ζημιά 

αναγνωρίζεται όταν η συναλλαγή περιλαμβάνει περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν 

αποτελούν μια δραστηριότητα, ακόμα και αν αυτά τα περιουσιακά στοιχεία έχουν τη μορφή 

μιας θυγατρικής.  

Η ανωτέρω τροποποίηση δεν έχει εφαρμογή στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας. 

 

Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφορήσεως 14: «Αναβαλλόμενοι λογαριασμοί 

υπό καθεστώς ρύθμισης» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 

μετά την 1 Ιανουαρίου 2016) 

 

Το νέο πρότυπο πραγματεύεται το λογιστικό χειρισμό και τις γνωστοποιήσεις που 

απαιτούνται για τους αναβαλλόμενους λογαριασμούς υπό καθεστώς ρύθμισης, η τήρηση και 

αναγνώριση των οποίων προβλέπεται από τις τοπικές νομοθεσίες όταν μία εταιρεία παρέχει 

προϊόντα ή υπηρεσίες των οποίων η τιμή ρυθμίζεται από κάποιον κανονιστικό φορέα. Το 

πρότυπο έχει εφαρμογή κατά την πρώτη υιοθέτηση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και 

μόνο για τις οντότητες που διενεργούν δραστηριότητες που ρυθμίζονται από κάποιο φορέα 

και που σύμφωνα με τα προηγούμενα λογιστικά πρότυπα αναγνώριζαν τους εν λόγω 

λογαριασμούς στις οικονομικές τους καταστάσεις. Το ΔΠΧΠ 14 

παρέχει, κατ’ εξαίρεση, στις οντότητες αυτές τη δυνατότητα να κεφαλαιοποιούν αντί να 

εξοδοποιούν τα σχετικά κονδύλια. 

 

Το ανωτέρω πρότυπο δεν έχει εφαρμογή στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας. 
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Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφορήσεως 16: «Μισθώσεις» (εφαρμόζεται στις 

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019) 

 

Το νέο πρότυπο διαφοροποιεί σημαντικά τη λογιστική των μισθώσεων για τους μισθωτές ενώ 

στην ουσία διατηρεί τις υφιστάμενες απαιτήσεις του ΔΛΠ 17 για τους εκμισθωτές.) 

 

Το ανωτέρω πρότυπο δεν έχει εφαρμογή στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας. 

 

 

Τροποποίηση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 7 «Κατάσταση Ταμειακών Ροών» 

(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 

2017). 

 

Με βάση την τροποποίηση του ΔΛΠ 7 μία εταιρεία καλείται να παρέχει γνωστοποιήσεις οι 

οποίες βοηθούν τους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τις μεταβολές 

εκείνων των υποχρεώσεων των οποίων οι ταμειακές ροές ταξινομούνται στις χρηματοδοτικές 

δραστηριότητες στην κατάσταση ταμειακών ροών.  

Η Εταιρεία εξετάζει τις ενδεχόμενες επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση της εν λόγω 

τροποποίησης στις Οικονομικές  Καταστάσεις. 

Τροποποίηση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 12 (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2017). 

 

«Φόροι Εισοδήματος»: Αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων για μη 

πραγματοποιηθείσες ζημίες. 

 

Η Εταιρεία εξετάζει τις ενδεχόμενες επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση της εν λόγω 

τροποποίησης στις Οικονομικές  Καταστάσεις. 

 

3.2.  Κρίσεις, εκτιμήσεις και παραδοχές 

Δεδομένου ότι η δραστηριότητα της Εταιρείας με 31.12.2015 δεν έχει ξεκινήσει, δεν 

υπάρχουν σημαντικές κρίσεις, εκτιμήσεις και παραδοχές που να επηρεάζουν τις Οικονομικές 

Καταστάσεις.  
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4. ΣΥΝΟΨΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ 

Οι σημαντικότερες λογιστικές αρχές οι οποίες χρησιμοποιούνται για τη σύνταξη των 

Οικονομικών Καταστάσεων συνοψίζονται κατωτέρω. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι λογιστικές 

εκτιμήσεις και παραδοχές χρησιμοποιούνται για τη σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων. 

Αν και αυτές οι εκτιμήσεις στηρίζονται στη καλύτερη δυνατή γνώση της Διοίκησης για τα 

τρέχοντα γεγονότα, τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν σε σχέση με αυτές τις 

εκτιμήσεις.  

4.1. Αναγνώριση εσόδων και εξόδων 

Έσοδα αναγνωρίζονται όταν είναι πιθανό ότι μελλοντικά οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν 

στην Εταιρεία και το ποσό μπορεί να μετρηθεί αξιόπιστα. Τα έσοδα μετρώνται στην εύλογη 

αξία του ληφθέντος τιμήματος και απεικονίζονται καθαρά από Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, 

επιστροφών και εκπτώσεων. Το ποσό των εσόδων θεωρείται αξιόπιστα μετρήσιμο όταν όλα 

τα ενδεχόμενα που συνδέονται με την πώληση έχουν επιλυθεί. 

Καθαρά έσοδα προ εισφοράς: Τα έσοδα της Εταιρείας από ιπποδρομιακό στοίχημα 

λογιστικοποιούνται σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 18 «Έσοδα» και περιλαμβάνουν τις μικτές 

εισπράξεις από αμοιβαίο ιπποδρομιακό στοίχημα μείον τα κέρδη των νικητών (pay out). Τα 

έσοδα από οποιουδήποτε τύπου ημεδαπό αμοιβαίο ιπποδρομιακό στοίχημα καθώς και τα 

κέρδη νικητών, στην περίπτωση ιπποδρομιών που διοργανώνονται και διεξάγονται στην 

ημεδαπή, αναγνωρίζονται μετά την εκδίκαση των τυχόν υποβληθέντων ενστάσεων από τους 

Ελλανοδίκες όπως προβλέπεται στον Κώδικα Ιπποδρομιών, τις κείμενες διατάξεις και την 

επίσημη έκδοση των αποτελεσμάτων που φέρει την ένδειξη «Η Ιπποδρομία έχει καλώς». 

Τα έσοδα από οποιουδήποτε τύπου αμοιβαίο ιπποδρομιακό στοίχημα καθώς και τα κέρδη 

νικητών στην περίπτωση ιπποδρομιών που διοργανώνονται και διεξάγονται στην αλλοδαπή, 

αναγνωρίζονται  μετά την επίσημη έκδοση των αποτελεσμάτων της αντίστοιχης ιπποδρομίας 

και, επί περισσοτέρων, της τελευταίας από αυτές, από τον φορέα διοργάνωσης των 

αλλοδαπών ιπποδρομιών . 

Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης: Περιλαμβάνουν κυρίως τα έσοδα από την εκμίσθωση στάβλων 

στις ιπποδρομιακές εγκαταστάσεις Μαρκόπουλου, προσαυξημένα με τυχόν χρεώσεις 

ρεύματος, ύδατος και λοιπών κοινόχρηστων δαπανών . Η αναγνώριση του εσόδου γίνεται 

κάθε μήνα με την έκδοση των προσηκόντων παραστατικών 

Έσοδα από τόκους: Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και με 

την χρήση του πραγματικού επιτοκίου. Όταν υπάρχει απομείωση των απαιτήσεων, η 

λογιστική αξία αυτών μειώνεται στο ανακτήσιμο ποσό τους το οποίο είναι η παρούσα αξία 

των αναμενόμενων μελλοντικών ταμειακών ροών προεξοφλουμένων με το αρχικό 
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πραγματικό επιτόκιο. Στην συνέχεια λογίζονται τόκοι με το ίδιο επιτόκιο επί της 

απομειωμένης (νέας λογιστικής) αξίας. 

Έξοδα: Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα σε δεδουλευμένη βάση.  

Χρηματικά έπαθλα: Τα χρηματικά έπαθλα που καταβάλλονται σε νικητές ιπποδρομιακών 

συγκεντρώσεων αναγνωρίζονται μετά τη λήψη από τον φορέα ιπποδρομιών  των εγγράφων  

αποτελεσμάτων των ελέγχων φαρμακοδιέγερσης των ίππων και δύναται να υπερβαίνουν το 

24% του μικτού εσόδου όπως ορίζεται από τη σύμβαση παραχώρησης. 

Έξοδα από τόκους: Τα έξοδα από τόκους αναγνωρίζονται σε δεδουλευμένη βάση.  

 

4.2. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 

Τα πάγια στοιχεία του ενεργητικού (έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός) απεικονίζονται στις 

Οικονομικές Καταστάσεις στις αξίες κτήσεως τους, μείον, τις σωρευμένες αποσβέσεις και 

ζημίες απομείωσης. Το κόστος κτήσεως περιλαμβάνει όλες τις άμεσα καταλογισμένες 

δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων. Μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο 

κόστος μειωμένο με τυχόν απομειώσεις. 

Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσώματων 

παγίων ή ως ξεχωριστό πάγιο μόνον κατά την έκταση που οι δαπάνες αυτές αυξάνουν τα 

μελλοντικά οικονομικά οφέλη που αναμένεται να εισρεύσουν από την χρήση του παγίου 

στοιχείου και το κόστος τους μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και 

συντηρήσεων καταχωρείται στα αποτελέσματα όταν πραγματοποιούνται. 

Κατά την πώληση ενσώματων ακινητοποιήσεων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που 

λαμβάνεται και της λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στα 

αποτελέσματα. Οι επισκευές και συντηρήσεις καταχωρούνται στα έξοδα της περιόδου που 

αφορούν. 

Οι αποσβέσεις των στοιχείων των ενσώματων παγίων (πλην οικοπέδων τα οποία δεν 

αποσβένονται) υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο μέσα στην ωφέλιμη ζωή τους που έχει 

ως εξής: 

 

 

Εγκαταστάσεις και μηχανήματα 5-9 έτη 

Οχήματα και εξοπλισμός 3-5 έτη 

 
 
Αγορές ενσώματων ακινητοποιήσεων ύψους έως € 1,5 χιλ.αποσβένονται άμεσα κατά τη 

χρήση κτήσεως τους. 
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Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσώματων παγίων υπόκεινται σε 

επανεξέταση σε κάθε ημερομηνία της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης. Όταν οι 

λογιστικές αξίες των ενσώματων ακινητοποιήσεων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, η 

διαφορά (απομείωση) καταχωρείται άμεσα ως έξοδο στα αποτελέσματα. 

4.3. Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

Στα άυλα περιουσιακά στοιχεία συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα και οι άδειες 

λογισμικού. 

Λογισμικό: Οι άδειες λογισμικού αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις αποσβέσεις. Οι 

αποσβέσεις διενεργούνται με την σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των 

στοιχείων αυτών η οποία κυμαίνεται από 1 έως 3 χρόνια. 

Δικαιώματα: Τα αποκλειστικά δικαιώματα αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος αγοράς ή 

εκτίμησης και μεταγενέστερα στο αναπόσβεστο κόστος μειωμένο με τυχόν απομείωση της 

αξίας τους. Το αποκλειστικό δικαίωμα διοργάνωσης και διεξαγωγής αμοιβαίου 

ιπποδρομιακού στοιχήματος για είκοσι (20) έτη δηλώνεται στο κόστος και αποσβένεται εντός 

περιόδου είκοσι (20) ετών.  

 

4.4. Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων  

Τα ασώματα περιουσιακά στοιχεία που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιμη ζωή δεν αποσβένονται 

και υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης ετησίως. Τα λοιπά στοιχεία του ενεργητικού υπόκεινται 

σε έλεγχο απομείωσης ετησίως όταν κάποια γεγονότα καταδεικνύουν ότι η λογιστική αξία 

μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Η ανακτήσιμη αξία είναι το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ της 

καθαρής τιμής πώλησης και της αξίας λόγω χρήσης. Καθαρή αξία πώλησης θεωρείται το ποσό 

από την πώληση ενός στοιχείου του ενεργητικού στα πλαίσια μιας αμφοτεροβαρούς 

συναλλαγής στην οποία τα μέρη έχουν πλήρη γνώση και προσχωρούν οικειοθελώς, μετά από 

την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άμεσου κόστους διάθεσης του στοιχείου ενεργητικού, ενώ η 

αξία χρήσης βασίζεται σε αποτίμηση της παρούσας αξίας μελλοντικών ταμειακών ροών, 

καθώς είναι η παρούσα αξία των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών που αναμένεται 

να εισρεύσουν στην επιχείρηση από τη χρήση ενός στοιχείου ενεργητικού και από την 

διάθεση του στο τέλος της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής του. 

Για σκοπούς ελέγχου απομείωσης, τα στοιχεία του ενεργητικού ομαδοποιούνται στο 

χαμηλότερο επίπεδο μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών (cash-generating units). Ως 

αποτέλεσμα, ορισμένα στοιχεία ενεργητικού εξετάζονται αυτόνομα, ενώ κάποια άλλα σε 

επίπεδο μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών.  
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Η ζημία λόγω μείωσης της αξίας των στοιχείων του ενεργητικού αναγνωρίζεται από την 

επιχείρηση, όταν η λογιστική αξία των στοιχείων αυτών (ή της μονάδας δημιουργίας 

ταμειακών ροών) είναι μεγαλύτερη από το ανακτήσιμο ποσό τους. Η ζημία απομείωσης 

χρεώνεται pro rata σε όλα τα στοιχεία της μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών. Όλα τα 

στοιχεία ενεργητικού  

 

 

εξετάζονται σε επόμενες περιόδους καθώς ενδείξεις που οδήγησαν σε αναγνώριση ζημίας 

απομείωσης στο παρελθόν μπορεί να μην υφίστανται πλέον. 

 

4.5. Η Εταιρεία ως μισθωτής 

Η ιδιοκτησία ενός μισθωμένου περιουσιακού στοιχείου μεταβιβάζεται στο μισθωτή εάν 

μεταβιβάζονται σε αυτόν ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και τα οφέλη που σχετίζονται με το 

μισθωμένο περιουσιακό στοιχείο ανεξάρτητο με τον νομικό τύπο της σύμβασης. Κατά την 

έναρξη της μίσθωσης το περιουσιακό στοιχείο αναγνωρίζεται στην εύλογη αξία του ή εάν 

είναι χαμηλότερη, στην παρούσα αξία των ελάχιστων καταβολών μισθωμάτων 

συμπεριλαμβανομένων και επιπλέον καταβολών εάν υπάρχουν, που καλύπτονται από το 

μισθωτή. Ένα αντίστοιχο ποσό αναγνωρίζεται ως υποχρέωση από τη χρηματοδοτική μίσθωση 

ανεξαρτήτως εάν μερικές από τις καταβολές μισθωμάτων αποδίδονται προκαταβολικά κατά 

την έναρξη της μίσθωσης. 

Η μεταγενέστερη λογιστική αντιμετώπιση των περιουσιακών στοιχείων τα οποία έχουν 

αποκτηθεί με συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης, π.χ. η χρησιμοποιούμενη μέθοδος 

απόσβεσης και ο προσδιορισμός της ωφέλιμης ζωής του, είναι ίδια με αυτή που εφαρμόζεται 

σε συγκρίσιμα αποκτώμενα, εκτός συμβάσεων μίσθωσης, περιουσιακά στοιχεία. Η λογιστική 

αντιμετώπιση της αντίστοιχης υποχρέωσης αφορά στη σταδιακή μείωσή της, με βάση τις 

ελάχιστες καταβολές των μισθωμάτων μείον τις χρηματοοικονομικές επιβαρύνσεις, οι οποίες 

αναγνωρίζονται ως έξοδο στα χρηματοοικονομικά έξοδα. Οι χρηματοοικονομικές 

επιβαρύνσεις κατανέμονται στη διάρκεια της μισθωτικής περιόδου και αντιπροσωπεύουν ένα 

σταθερό περιοδικό επιτόκιο επί του ανεξόφλητου υπολοίπου της υποχρέωσης. 

Οι καταβολές στις συμβάσεις λειτουργικής μίσθωσης αναγνωρίζονται ως έξοδο στα συνολικά 

έσοδα με τη ευθεία μέθοδο (συσχετισμός εσόδου χρήσης και εξόδου). Οι σχετιζόμενες 

δαπάνες, όπως η συντήρηση και η ασφάλιση, αναγνωρίζονται ως έξοδο όταν 

πραγματοποιούνται. 
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4.6. Λοιπό μη κυκλοφορούν ενεργητικό 

Το μη κυκλοφορούν ενεργητικό καταχωρείται πάντα στο ιστορικό κόστος χωρίς έκπτωση 

παρούσας αξίας από την ημερομηνία της αναμενόμενης λήξης ή πραγματοποίησης. 

 

 

 

4.7. Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού  

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού περιλαμβάνουν ταμειακά και 

χρηματοοικονομικά μέσα.  Χρηματοοικονομικό μέσο είναι κάθε σύμβαση που δημιουργεί ένα 

χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού σε μία επιχείρηση και μια χρηματοοικονομική 

υποχρέωση ή ένα συμμετοχικό τίτλο σε μια άλλη επιχείρηση. Τα χρηματοοικονομικά μέσα 

εκτός από χρηματοοικονομικά μέσα αντιστάθμισης, μπορούν να  χωρισθούν στις κάτωθι 

κατηγορίες: δάνεια και απαιτήσεις, χρηματοοικονομικά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη 

αξία τους μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης, διαθέσιμα για πώληση 

χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και επενδύσεις κατεχόμενες ως την λήξη. Τα 

χρηματοοικονομικά μέσα ταξινομούνται στις ανωτέρω κατηγορίες από τη Διοίκηση της 

Εταιρείας κατά την αρχική αναγνώριση, ανάλογα με το σκοπό για τον οποία αποκτήθηκαν. Ο 

χαρακτηρισμός των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού επανεκτιμάται στο τέλος 

κάθε ημερομηνίας δημοσίευσης κατά την οποία είναι διαθέσιμη η επιλογή κατηγορίας ή 

λογιστικού χειρισμού.  

Συνήθεις αγοραπωλησίες χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού, αναγνωρίζονται κατά 

την ημερομηνία τακτοποίησής τους. Όλα τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού τα 

οποία δεν έχουν ταξινομηθεί ως  αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους μέσω της κατάστασης 

αποτελεσμάτων χρήσης, αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους πλέον τα κόστη της 

συναλλαγής.  

Η Εταιρεία εξετάζει αν ένα συμβόλαιο εμπεριέχει ενσωματωμένο παράγωγο κατά τη σύναψη 

της συμφωνίας. Το ενσωματωμένο παράγωγο διαχωρίζεται από το βασικό συμβόλαιο και 

λογιστικοποιείται ως παράγωγο, όταν η ανάλυση καταδεικνύει ότι όλα τα οικονομικά 

χαρακτηριστικά και οι κίνδυνοι του παραγώγου δεν σχετίζονται άμεσα με το βασικό 

συμβόλαιο. 

Διακοπή αναγνώρισης χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού επέρχεται από τη στιγμή 

όπου το δικαίωμα λήψης ταμειακών ροών από την επένδυση έχει λήξει ή έχει μεταφερθεί.  

Η Εταιρεία εξετάζει σε κάθε ημερομηνία δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων αν ένα 

χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού ή ομάδα χρηματοοικονομικών στοιχείων έχει 

υποστεί απομείωση. 
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4.8. Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 

Τα διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα διαθεσίμων περιλαμβάνουν τα μετρητά στην τράπεζα 

και στο ταμείο καθώς επίσης και τις βραχυπρόθεσμες επενδύσεις υψηλής ρευστότητας όπως 

τα προϊόντα της αγοράς χρήματος και τις τραπεζικές καταθέσεις με χρονικό ορίζοντα τριών 

μηνών ή λιγότερο.  

 

4.9.  Ίδια κεφάλαια 

Το μετοχικό κεφάλαιο προσδιορίζεται από την ονομαστική αξία των μετοχών που έχουν 

εκδοθεί. Οι κοινές μετοχές χαρακτηρίζονται ως ίδια κεφάλαια.  

Η διαφορά υπέρ το άρτιο περιλαμβάνει όλα τα επιπρόσθετα ποσά που λήφθηκαν κατά την 

έκδοση μετοχικού κεφαλαίου.  Έξοδα τα οποία πραγματοποιήθηκαν για την έκδοση μετοχών 

εμφανίζονται μετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήματος, σε μείωση της διαφοράς 

υπέρ το άρτιο. 

Κατά την απόκτηση ιδίων μετοχών, το καταβληθέν τίμημα, συμπεριλαμβανομένων και των 

σχετικών δαπανών, απεικονίζεται μειωτικά των ιδίων κεφαλαίων. Κανένα κέρδος ή ζημία δεν 

αναγνωρίζεται στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος από την αγορά, πώληση, έκδοση ή 

διαγραφή ιδίων μετοχών.  

 

4.10. Φορολογία εισοδήματος και αναβαλλόμενος φόρος 

Η επιβάρυνση της περιόδου με φόρους εισοδήματος αποτελείται από τους τρέχοντες φόρους 

και τους αναβαλλόμενους φόρους, δηλαδή τους φόρους ή τις φορολογικές ελαφρύνσεις που 

σχετίζονται με τα οικονομικά οφέλη που προκύπτουν στην περίοδο αλλά έχουν ήδη 

καταλογιστεί ή θα καταλογιστούν από τις φορολογικές αρχές σε διαφορετικές περιόδους. Ο 

φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται στον λογαριασμό των αποτελεσμάτων της περιόδου, εκτός 

του φόρου εκείνου που αφορά συναλλαγές που καταχωρήθηκαν απευθείας στα ίδια 

κεφάλαια, στην οποία περίπτωση καταχωρείται απευθείας, κατά ανάλογο τρόπο, στα ίδια 

κεφάλαια. 

Οι τρέχοντες φόροι εισοδήματος περιλαμβάνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ή και 

απαιτήσεις προς τις δημοσιονομικές αρχές που σχετίζονται με τους πληρωτέους φόρους επί 

του φορολογητέου εισοδήματος της περιόδου και οι τυχόν πρόσθετοι φόροι εισοδήματος 

που αφορούν προηγούμενες χρήσεις. Οι τρέχοντες φόροι επιμετρούνται σύμφωνα με τους 

φορολογικούς συντελεστές και τους φορολογικούς νόμους που εφαρμόζονται στις 
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διαχειριστικές περιόδους με τις οποίες σχετίζονται, βασιζόμενα στο φορολογητέο κέρδος για 

το έτος. Όλες οι αλλαγές στα βραχυπρόθεσμα φορολογικά στοιχεία του ενεργητικού ή τις 

υποχρεώσεις αναγνωρίζονται σαν μέρος των φορολογικών εξόδων στην Κατάσταση 

Συνολικού Εισοδήματος. 

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με την μέθοδο της υποχρέωσης που 

προκύπτει από τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής 

βάσης των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων. Η αναβαλλόμενη φορολογική 

απαίτηση αναγνωρίζεται στο βαθμό όπου είναι πιθανό ότι θα τακτοποιηθεί με μελλοντικό 

φορολογητέο εισόδημα. Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση αναγνωρίζεται για όλες τις 

φορολογητέες προσωρινές διαφορές. 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις αποτιμώνται με βάση τους 

φορολογικούς συντελεστές που αναμένεται να εφαρμοστούν στην περίοδο κατά την οποία θα 

διακανονιστεί η απαίτηση ή η υποχρέωση, χωρίς προεξόφληση, λαμβάνοντας υπόψη τους 

φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς νόμους) που έχουν τεθεί σε ισχύ ή ουσιαστικά 

ισχύουν μέχρι την ημερομηνία του της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης. 

Οι περισσότερες αλλαγές στις  αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις 

αναγνωρίζονται σαν ένα κομμάτι των φορολογικών εξόδων στην Κατάσταση Συνολικού 

Εισοδήματος. Μόνο αλλαγές στις  αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις οι 

οποίες σχετίζονται με αλλαγές σε στοιχεία του ενεργητικού και υποχρεώσεων καταλογισμένα 

απευθείας στην καθαρή θέση, αναγνωρίζονται απευθείας στην καθαρή θέση. 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις επισκοπούνται κατά την ημερομηνία της 

Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης και μειώνονται στην έκταση όπου δεν είναι πλέον 

πιθανό ότι επαρκή φορολογητέα κέρδη θα είναι διαθέσιμα ώστε να επιτρέψουν την ωφέλεια 

από τη χρήση μέρους ή του συνόλου των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων. 

Η Εταιρεία αναγνωρίζει προηγούμενη μη αναγνωρισθείσα αναβαλλόμενη φορολογική 

απαίτηση κατά την ημερομηνία της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης στο βαθμό που 

γίνεται πιθανό ότι μελλοντικά φορολογητέα κέρδη θα επιτρέψουν την ανάκτηση 

αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων. 

 

4.11. Προβλέψεις, ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις  

Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει παρούσες νομικές ή τεκμαιρόμενες 

υποχρεώσεις ως αποτέλεσμα παρελθόντων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους μέσω 

εκροών πόρων και η εκτίμηση του ακριβούς ποσού της υποχρέωσης μπορεί να 

πραγματοποιηθεί με αξιοπιστία. Ο χρόνος εκκαθάρισης της υποχρέωσης μπορεί να 

παραμένει αβέβαιος. Δεν διενεργούνται προβλέψεις για μελλοντικές λειτουργικές ζημιές. 

Όταν μέρος ή το σύνολο της απαιτούμενης δαπάνης για διακανονισμό μίας πρόβλεψης 
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αναμένεται να διακανονισθεί από άλλο μέρος, ο διακανονισμός αναγνωρίζεται μόνο όταν 

είναι ουσιαστικά βέβαιο ότι θα ληφθεί όταν η Εταιρεία διακανονίσει την υποχρέωση και 

απεικονίζεται ως ξεχωριστή απαίτηση. Το ποσό που αναγνωρίζεται κατ’ αυτόν τον τρόπο δεν 

πρέπει να υπερβαίνει το ποσό της πρόβλεψης. Η δαπάνη που σχετίζεται με μία πρόβλεψη 

παρουσιάζεται στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος, καθαρή από το ποσό που 

αναγνωρίζεται ως διακανονισμός τρίτου. Στις περιπτώσεις όπου η χρονική αξία του χρήματος 

είναι σημαντική, το ποσό της πρόβλεψης είναι η παρούσα αξία των δαπανών που 

αναμένονται να απαιτηθούν για το διακανονισμό της υποχρέωσης. Ο συντελεστής 

προεξόφλησης αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς αναφορικά με την 

διαχρονική αξία του χρήματος καθώς και τους σχετιζόμενους με την υποχρέωση κινδύνους. 

Όταν χρησιμοποιείται προεξόφληση, το σωρευτικό ποσό της πρόβλεψης αυξάνεται κάθε 

περίοδο για να αποδώσει τη χρονική μεταβολή. Αυτό το ποσό αναγνωρίζεται ως κόστος 

δανεισμού στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος. 

Οι προβλέψεις επισκοπούνται κατά την ημερομηνία σύνταξης κάθε Κατάστασης 

Χρηματοοικονομικής Θέσης και προσαρμόζονται προκειμένου να αντανακλούν τις τρέχουσες 

εκτιμήσεις. Αν δεν είναι πλέον πιθανό ή απομακρύνεται το ενδεχόμενο εκκαθάρισης της 

υποχρέωσης  μέσω εκροών πόρων, η πρόβλεψη αναστρέφεται. 

Στις περιπτώσεις όπου η ενδεχόμενη εκροή πόρων ως αποτέλεσμα τρέχουσας υποχρέωσης 

δεν είναι πιθανή ή το ποσό δεν μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα, τότε καμία υποχρέωση δεν 

αναγνωρίζεται στις οικονομικές καταστάσεις. Πιθανές χρηματικές ροές οικονομικών οφελών 

προς την Εταιρεία οι οποίες δεν ικανοποιούν τα κριτήρια αναγνώρισης μιας απαίτησης 

θεωρούνται ενδεχόμενες απαιτήσεις. Οι ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις 

οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονομικών οφελών είναι 

πιθανή. 

 

 

 

4.12. Κόστος παροχών αποχώρησης 

Η Εταιρεία δεν έχει επίσημα ή ανεπίσημα ενεργοποιήσει κάποιο ειδικό πρόγραμμα παροχών 

προς τους εργαζομένους της, με το οποίο να δεσμεύεται για παροχές σε περιπτώσεις 

αποχωρήσεων για το σύνολο των εργαζομένων. Ισχύει και έχει ενεργοποιηθεί η συμβατική 

υποχρέωση με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, όπως προκύπτει από το νόμο 2112/20 και ν. 

3026/54, και όπως αυτοί τροποποιήθηκαν από το ν. 4093/2012, για παροχή ενός εφάπαξ 

ποσού κατά τη στιγμή της συνταξιοδότησης.  
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Ε. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

1. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

Οι ασώματες ακινητοποιήσεις αφορούν λογισμικό και δικαιώματα. Η μεταβολή τους 

αναλύεται ως εξής: 

 

  
Λογισμικό 

Δικαιώματα 
Παιχνιδιών 

Σύνολο 

Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015 

Καθαρό λογιστικό υπόλοιπο έναρξης χρήσης 
(1 Ιανουαρίου 2015) 

0 0 0 

Προσθήκες  46.100 8.100.200 8.146.300 

Επιβάρυνση αποσβέσεων (843) 0 (843) 

Καθαρό λογιστικό υπόλοιπο                                                  
(31 Δεκεμβρίου 2015) 

45.257 8.100.200 8.145.457 

 

 

Στις ασώματες ακινητοποιήσεις περιέχεται κατά βάση η πρώτη δόση πληρωμής του αντίτιμου 

της εικοσαετούς παραχώρησης αποκλειστικού δικαιώματος οργάνωσης και διεξαγωγής 

αμοιβαίου ιπποδρομιακού στοιχήματος. Το συνολικό ποσό ανέρχεται σε € 40.501 χιλ. 
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2. ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

 

  
Οχήματα & 
εξοπλισμός 

Σύνολο 

Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015 

Καθαρό λογιστικό υπόλοιπο έναρξης χρήσης 
(1 Ιανουαρίου 2015)  

0 0 

Προσθήκες  161.557 161.557 

Επιβάρυνση αποσβέσεων (2.794) (2.794) 

Καθαρό λογιστικό υπόλοιπο                                                  
(31 Δεκεμβρίου 2015) 

158.763 158.763 

 

Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των ενσώματων παγίων  της Εταιρείας. 

 

3. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ 

Τα διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων αναλύονται ως εξής: 

 

  31.12.2015 31.12.2014 

Ταμείο 3.146 0 

Τραπεζικοί λογ/μοί (καταθ. όψεως, ταμιευτηρίου κλπ) 34.395 24.000 

Σύνολο 37.541 24.000 

 

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των βραχυπρόθεσμων τραπεζικών καταθέσεων διαμορφώθηκε 

σε 1,00% και η μέση χρονική διάρκεια των βραχυπρόθεσμων καταθέσεων ήταν 2 ημέρες. 

Οι βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις υπόκεινται στους περιορισμούς ανάληψης 

μετρητών και μεταφοράς κεφαλαίων κίνησης  όπως αυτοί θεσπίστηκαν με την ΠΝΠ 

65/28.06.2015 και εφαρμόζονται βάσει των υπουργικών αποφάσεων. 
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4. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

4.1 Μετοχικό κεφάλαιο 

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε € 874.000, διαιρείται σε 87.400 κοινές 

μετοχές ονομαστικής αξίας € 10,00 η καθεμία. Στη μετοχική της σύνθεση συμμετέχει 

αποκλειστικά η ΟΠΑΠ INVESTMENT LIMITED με 100%. 

Κατά την ίδρυση της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο είχε οριστεί στα €24.000 διαιρούμενο 

σε 2.400 μετοχές ονομαστικής αξίας €10,00. Με την από 13.03.2015 απόφαση της Έκτακτης 

Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό € 850.000 με 

την έκδοση 85.000 κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας € 10,00 και τιμής διάθεσης € 100,00 

ανά μετοχή. Προέκυψε διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ποσού € 7.650.000.  

 

4.2 Αποθεματικά 

Δεν έχει σχηματιστεί τακτικό αποθεματικό διότι τα αποτελέσματα της χρήσης δεν ήταν 

κερδοφόρα. 

Τα αποθεματικά της Εταιρείας αφορούν την υποχρεωτική σωρευτική κράτηση επί των κερδών 

της κάθε χρήσης για σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού.  

Το τακτικό αποθεματικό είναι ποσό ίσο με το 5% τουλάχιστον των ετήσιων καθαρών κερδών 

που προστίθενται κάθε χρόνο. Η υποχρέωση σχηματισμού παύει όταν ανέλθει κατ’ ελάχιστο 

στο 1/3 του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό κεφάλαιο 

χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξίσωση, πριν από κάθε διανομή μερίσματος, του τυχόν 

χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών. 

 

 

5. ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

Η κίνηση της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης έχει ως εξής: 

 

  
31.12.2015 31.12.2014 

Αναπροσαρμογή αξίας παγίων στοιχείων (320) 0 

Αναγνώριση άυλων περιουσιακών στοιχείων 649 368 

Αποζημιώσεις προσωπικού 2.700 0 

Σύνολο 3.029 368 
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Ο συμψηφισμός των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων λαμβάνει 

χώρα όταν υπάρχει από πλευράς εταιρείας εφαρμόσιμο νομικό δικαίωμα για κάτι τέτοιο και 

όταν οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή. 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις επί φορολογικών ζημιών αναγνωρίζονται στο βαθμό 

που τα σχετικά φορολογικά οφέλη μέσω μελλοντικών φορολογητέων κερδών είναι πιθανά.  

Ο συντελεστής φόρου εισοδήματος στον οποίο υπόκειται η Εταιρεία για το 2015 είναι ίσος με 

29%. Ο τελευταίος παρουσιάζει αύξηση κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2014. 

 

 

6. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Οι εμπορικές υποχρεώσεις συνίστανται αποκλειστικά σε υπόλοιπα προμηθευτών και κατά 

βάση αφορούν εργασίες για την εξασφάλιση των υποδομών για την έναρξη των 

ιπποδρομιακών αγώνων. 

 

 

7. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Οι λοιπές υποχρεώσεις της Εταιρείας παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

  31.12.2015 31.12.2014 

Αποδοχές προσωπικού 16.956 0 

Ασφαλιστικές εισφορές πληρωτέες 21.303 0 

Λοιπές υποχρεώσεις 65.456 0 

Σύνολο 103.715 0 
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8. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Η εμφάνιση του προγράμματος στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος στις 31.12.2015 

αναλύεται ως εξής: 

 

  
Πρόγραμμα 
αποχώρησης 

    

Κόστος υπηρεσίας 0 

Κόστος κεφαλαίου  0 

Συνολικό κόστος 0 

Αναλογιστικές ζημιές (9.309) 

31 Δεκεμβρίου 2015 (9.309) 

 

 

Οι βασικές αναλογιστικές παραδοχές για το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα είναι οι παρακάτω: 

 

  2015 

Επιτόκιο προεξόφλησης 1,68% 

Αναμενόμενο ποσοστό αυξήσεων στους μισθούς 2,00% 

Μέσος χρόνος παραμονής στην υπηρεσία  26,32 

Πληθωρισμός 2,00% 

 

 

 

Ανάλυση Ευαισθησίας 
Αποτελεσμάτων 

Αναλογιστική 
υποχρέωση 

Ποσοστιαία 
Μεταβολή 

Αύξηση επιτοκίου προεξόφλησης 
κατά 0,5% 

8.543 -8% 

Μείωση επιτοκίου προεξόφλησης 
κατά 0,5% 

10.172 9% 

Αύξηση αναμενόμενης αύξησης 
μισθών κατά 0,5% 

10.152 9% 

Μείωση αναμενόμενης αύξησης 
μισθών κατά 0,5% 

8.552 -8% 
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9. ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 

Το κόστος μισθοδοσίας αναλύεται ως εξής: 

  2015 2014 

Αμοιβές προσωπικού 136.255 0 

Ασφαλιστικοί οργανισμοί 30.718 0 

ΣΥΝΟΛΟ 166.973 0 

 

Στις 31.12.2015 οι Ιπποδρομίες Α.Ε. απασχολούσε 22 άτομα πλήρους απασχόλησης, έναντι 0 

ατόμων κατά την 31.12.2014.  

 

10. ΑΛΛΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 

Τα άλλα λειτουργικά έξοδα  αναλύονται ως εξής:  

 

  2015 2014 

Ενοίκια 12.000 0 

Υποστηρικτικές υπηρεσίες 217.448 0 

Τεχνικές μελέτες 69.956 0 

Λοιπά 211.473 2.316 

ΣΥΝΟΛΟ 510.876 2.316 

 

 

11. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟΔΑ /( ΕΞΟΔΑ) 

Τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα αναλύονται ως εξής: 

 

  2015 2014 

Άλλα χρηματοοικονομικά έξοδα (1.028) 0 

Σύνολο εξόδων  (1.028) 0 

Εισόδημα από τόκους   

Τόκοι καταθέσεων 11.438 0 

Σύνολο εσόδων 11.438 0 

Χρηματοοικονομικά έξοδα 10.410 0 

 

Το μέσο επιτόκιο βραχυπρόθεσμων τραπεζικών καταθέσεων διαμορφώθηκε σε 1,00% για την 

περίοδο 01.01.2015 – 31.12.2015. 
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12.  ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΟΣ 

  2015 2014 

Δαπάνη φόρου εισοδήματος     

Από εγχώριες δραστηριότητες 0 0 

Σύνολο φόρου εισοδήματος 0 0 

Αναβαλλόμενοι φόροι (39) 368 

Συνολικός φόρος (39) 368 

 

Για τον υπολογισμό του αναβαλλόμενου φόρου χρήσης 2015 χρησιμοποιήθηκε συντελεστής 

29%. 

 

Η ανάλυση του αναβαλλόμενου φόρου στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος έχει ως εξής: 

 

      

Αναπροσαρμογή αξίας παγίων στοιχείων 281 0 

Αναγνώριση άυλων περιουσιακών στοιχείων (320) 368 

Έσοδο αναβαλλόμενου φόρου  (39) 368 

Αναβαλλόμενος φόρος στην Καθαρή Θέση  2.700 0 

 

Η συμφωνία του φόρου εισοδήματος και του αναβαλλόμενου φόρου είναι ως εξής: 

  2015 2014 

Ζημίες προ φόρων (671.076) (1.948) 

Φόρος σύμφωνα με τον εγχώριο φορολογικό συντελεστή 29% 
(26% για τη χρήση 2014) 

194.612 507 

Μόνιμες και λοιπές διαφορές (194.651) (138) 

Συνολικός φόρος εισοδήματος και αναβαλλόμενος φόρος (39) 369 
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13. ΖΗΜΙΕΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 

Οι βασικές ζημίες ανά μετοχή υπολογίστηκαν ως εξής:  

 

 
31.12.2015 31.12.2014 

Καθαρές ζημίες που αναλογούν στους μετόχους (σε ευρώ) (671.115) (1.948) 

Μέσος σταθμισμένος αριθμός μετοχών 87.400 2.400 

Βασικές ζημίες ανά μετοχή (σε €) (7,67867) (0,81171) 

 

14. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

Ως Συνδεδεμένες μέρη, νοούνται οι επιχειρήσεις στις οποίες συμμετέχει με μεγάλο ποσοστό η 

Εταιρεία, οι επιχειρήσεις που ανήκουν στους μεγάλους μετόχους της, οι επιχειρήσεις τις 

οποίες ελέγχουν τα μέλη του Δ.Σ. και τα βασικά διοικητικά στελέχη της Εταιρείας, καθώς και 

τα κοντινά μέλη της οικογένειας αυτών. Τα ποσά των εσόδων και εξόδων σωρευτικά από την 

έναρξη της  χρήσης 2015 και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας 

στη λήξη της εν λόγω χρήσης που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με συνδεδεμένα μέρη, 

όπως ορίζονται από το ΔΛΠ 24, έχουν ως εξής: 

14.1 Συναλλαγές με Συνδεμένες Εταιρείες  

 

 

Συνδεμένες εταιρείες 
01.01.2015-
31.12.2015 

22.12.2014-
31.12.2014 

Έξοδα - Αγορές 12.000 0 

Υποχρεώσεις 17.677 0 

 

 

14.2 Συναλλαγές με βασικά διοικητικά στελέχη 

 

Bασικά διοικητικά στελέχη 
01.01.2015-
31.12.2015 

22.12.2014-
31.12.2014 

Αμοιβές βασικών διοικητικών 
στελεχών 

103.225 0 

Υποχρεώσεις 16.385 0 

 



ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ Α.Ε. –Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσης 2015
 
 

  49 

Καμία συναλλαγή με μέλη ΔΣ δεν πραγματοποιήθηκε στη χρήση 2015, ούτε υφίσταται 

κάποια  υποχρέωση από μέρους της Εταιρείας. 

 

15. ΛΟΙΠΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

15.1 Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις  

Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από την αρμόδια φορολογική αρχή από την σύσταση της. 

15.2 Επίδικες υποθέσεις 

Έως την ημερομηνία δημοσίευσης των Οικονομικών Καταστάσεων δεν είχαν γνωστοποιηθεί 

στην Εταιρεία ένδικες απαιτήσεις από τρίτα πρόσωπα, νομικά ή φυσικά που να επιβάλλουν τη 

διαμόρφωση πρόβλεψης λόγω πιθανής αρνητικής έκβασης. Επιπλέον, η Εταιρεία δεν έχει 

αξιώσεις αντίστοιχες από φυσικά ή νομικά πρόσωπα.  

Δεσμεύσεις 

Στις 31.12.2015, η Εταιρεία αποτελεί αντισυμβαλλόμενο μέρος σε συμβάσεις αμοιβών τρίτων 

και λειτουργικών μισθώσεων. Οι μελλοντικές ελάχιστες πληρωμές σύμφωνα με τους 

σχετικούς όρους είναι οι εξής: 

  Αμοιβές τρίτων Ενοίκια Σύνολο 

 Λιγότερο από 1 έτος 520.188 2.540.996 3.061.184 

 Από 1-5 έτη 1.392.300 12.649.980 14.042.280 

 Περισσότερο από 5 έτη 0 33.733.280 33.733.280 

Σύνολο 1.912.488 48.924.256 50.836.744 
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16. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ  

Στη συνέχεια παραθέτουμε τους κυριότερους  κινδύνους και τις αβεβαιότητες στις οποίες 

ενδεχομένως να εκτεθεί η Εταιρεία. 

 

16.1 Κίνδυνος από τις επιπτώσεις της αρνητικής οικονομικής συγκυρίας στην 

Ελληνική οικονομία  

Το μακροοικονομικό και χρηματοπιστωτικό περιβάλλον στην Ελλάδα παραμένει ασταθές 

κατά την διάρκεια του 2016  λόγω των εξελίξεων και συζητήσεων σε εθνικό και διεθνές 

επίπεδο σχετικά με την αναθεώρηση των όρων του προγράμματος χρηματοδότησης της 

Ελλάδος. Στις 29.06.2015 η ελληνική κυβέρνηση επέβαλε ελέγχους κεφαλαίων και κήρυξε 

τραπεζική αργία που διήρκησε έως τις 19.07.2015, γεγονότα που έχουν επηρεάσει σημαντικά 

την συμπεριφορά των καταναλωτών και την καταναλωτική ικανότητα. 

Λαμβάνοντας υπόψη την φύση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και την οικονομικής της 

κατάσταση, κάθε περαιτέρω αρνητική εξέλιξη στην ελληνική οικονομία αναμένεται ότι θα 

επηρεάσει την ομαλή λειτουργία. Παρόλα αυτά, η Διοίκηση  αξιολογεί συνεχώς την 

κατάσταση και τις πιθανές συνέπειες της, προκειμένου να διασφαλίσει ότι λαμβάνονται όλα 

τα αναγκαία και δυνατά μέτρα και δράσεις για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στις 

δραστηριότητες της Εταιρείας. 

 

16.2 Κίνδυνος Αγοράς 

Ο κίνδυνος αγοράς δημιουργείται από το ενδεχόμενο οι αλλαγές στις τιμές της αγοράς, όπως 

σε συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια, να επηρεάσουν τα αποτελέσματα της Εταιρείας ή 

την αξία των χρηματοοικονομικών μέσων που κατέχει. Η διαχείριση του κινδύνου της αγοράς 

συνίσταται στην προσπάθεια της Εταιρείας να διατηρήσει την έκθεσή της σε αποδεκτά όρια. 

 

16.3 Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Δεδομένου ότι η Ιπποδρομίες Α.Ε. α) δεν έχει περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις σε ξένο 

νόμισμα β) δεν έχει καταρτίσει συμβάσεις με προμηθευτές σε άλλο νόμισμα πέραν του Ευρώ, 

δεν υπάρχει τέτοιος συναλλαγματικός κίνδυνος. 
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16.4 Διαχείριση κεφαλαίου 

Ο πρωταρχικός στόχος της Εταιρείας σχετικά με την διαχείριση του κεφαλαίου είναι η 

διασφάλιση και διατήρηση ισχυρής πιστοληπτικής ικανότητας και υγιών κεφαλαιακών 

δεικτών με σκοπό την υποστήριξη των επιχειρηματικών σχεδίων και την μεγιστοποίηση της 

αξίας προς όφελος των μετόχων. 

Η Εταιρεία διαχειρίζεται την κεφαλαιακή διάρθρωση και πραγματοποιεί τις αναγκαίες 

προσαρμογές προκειμένου να εναρμονίζεται με τις αλλαγές στο επιχειρηματικό και 

οικονομικό περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί. Για τη διατήρηση ή την προσαρμογή της 

κεφαλαιακής διάρθρωσης, η Εταιρεία έχει τη δυνατότητα να προσαρμόσει το μέρισμα που 

καταβάλλεται στους μετόχους, να επιστρέψει κεφάλαιο στους μετόχους ή να εκδώσει νέες 

μετοχές. 

 

16.5      Πιστωτικός κίνδυνος 

Η έκθεση της Εταιρείας στον πιστωτικό κίνδυνο επέρχεται, κατά κύριο λόγο, από τις 

επισφαλείς απαιτήσεις των πρακτόρων καθώς επίσης και από οφειλές πρακτόρων στις οποίες 

έχουν γίνει διακανονισμοί. Η κύρια πολιτική διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου είναι η 

καθιέρωση πιστωτικών ορίων ανά πράκτορα. Κάθε πράκτορας υποχρεούται να παράσχει 

χρηματική εγγύηση προς διασφάλιση των απαιτήσεων της Εταιρείας. Οι εν λόγω καταθέσεις 

συγκεντρώνονται και είναι στη διάθεσή της Εταιρείας σε περίπτωση μη πληρωμής οφειλής 

από τους πράκτορες. Επιπροσθέτως έχει θεσπιστεί ανώτατο ποσό που μπορεί να οφείλει 

κάθε πράκτορας ανά λογιστική περίοδο. Στην περίπτωση που τα οφειλόμενα ποσά ανά 

πράκτορα υπερβαίνουν το αντίστοιχο όριο ανά λογιστική περίοδο, οι τερματικές μηχανές των 

πρακτόρων κλείνουν αυτόματα και δε δέχονται στοιχήματα.  

Για τη χρήση 2015, δεδομένου ότι η δραστηριότητά της Εταιρείας δεν είχε ξεκινήσει, δεν 

υφίσταται ο ανωτέρω κίνδυνος. 

Δυνητικά πιστωτικός κίνδυνος θα μπορούσε να προκύψει  με τα διαθέσιμα της Εταιρείας στην 

περίπτωση που κάποιο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα εκδηλώσει αδυναμία να ανταποκριθεί στις 

υποχρεώσεις του. Για την ελαχιστοποίηση αυτού του κινδύνου η Εταιρεία έχει θέσει όρια στο 

μέγιστο ποσό τοποθέτησης ανά χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. 

 

 

Τα στοιχεία του ενεργητικού τα οποία εκτίθενται σε πιστωτικό κίνδυνο κατά την ημερομηνία 

της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης αναλύονται ως εξής:  
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  2015 2014 

Κατηγορίες χρημ/κών στοιχείων     

Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 37.541 24.000 

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 3.083 0 

Σύνολο 40.624 24.000 

 

 

 

  2015 2014 

Εντός 3 μηνών 38.908 24.000 

Από 3 έως 6 μήνες 1.716 0 

Σύνολο 40.624 24.000 

 

 

16.6 Κίνδυνος ρευστότητας 

Οι ιπποδρομίες έχουν θεωρητικό ποσοστό απόδοσης κέρδους, υπολογισμένο πάνω στις 

εισπράξεις και ανώτατο όριο απόδοσης κέρδους ανά νικητή, διασφαλίζοντας έτσι τη 

ρευστότητα και διατηρώντας τον κίνδυνο σε χαμηλά επίπεδα.  

 

Η ωρίμανση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων αναλύεται ως εξής: 

 

  Βραχυπρόθεσμες Μακροπρόθεσμες Σύνολο μη 
Προεξοφλημένων 

Υποχρεώσεων 
Για τη χρήση που έληξε 31 
Δεκεμβρίου 2015 

Εντός 6 μηνών 
6 έως 12 

μήνες 
1 έως 5 έτη 

Εμπορικές υποχρεώσεις 370.301 0 0 370.301 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις 

103.715 0 0 103.715 

Σύνολο 474 0 0 474 

 

  Βραχυπρόθεσμες Μακροπρόθεσμες Σύνολο μη 
Προεξοφλημένων 

Υποχρεώσεων 
Για τη χρήση που έληξε 31 
Δεκεμβρίου 2014 

Εντός 6 μηνών 
6 έως 12 

μήνες 
1 έως 5 έτη 

Εμπορικές υποχρεώσεις 2.236 0 0 2.236 

Σύνολο 2.236 0 0 2.236 
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16.7 Κίνδυνος ταμειακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας   

λόγω μεταβολών των επιτοκίων 

Η Εταιρεία δεν είναι εκτεθειμένη σε κίνδυνο επιτοκίου καθώς δεν είναι αντισυμβαλλόμενο 

μέρος σε δανειακές συμβάσεις. 

16.8 Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την παράγραφο 22 της Σύμβασης Παραχώρησης 

αποκλειστικού δικαιώματος διοργάνωσης και διεξαγωγής αμοιβαίου ιπποδρομιακού 

στοιχήματος, η Ιπποδρομίες  Α.Ε. θα πρέπει να διατηρεί σε ισχύ μια εγγυητική επιστολή καλής 

εκτέλεσης με ετήσια διάρκεια  ποσού €2.000.000 για τα τρία πρώτα έτη από την ημερομηνία 

έναρξης ισχύος της σύμβασης η οποία αυξάνεται σε €3.500.000 για όλα τα επόμενα 

οικονομικά έτη της σύμβασης. Στις 31.12.2015 η Εταιρεία δεν είχε σε ισχύ εγγυητική 

επιστολή. 

16.9 Κίνδυνος ασφαλείας 

Η αξιοπιστία και η διαφάνεια σε σχέση με την λειτουργία των παιχνιδιών διασφαλίζονται με 

διάφορα μέτρα ασφαλείας τα οποία είναι σχεδιασμένα να προστατεύουν τα δεδομένα των 

πληροφοριακών συστημάτων από τυχόν παραβιάσεις ασφαλείας όπως ανάκτηση και 

παράνομη αποθήκευση δεδομένων καθώς επίσης και τυχαία ή σκόπιμη καταστροφή 

δεδομένων. Τα μέτρα ασφαλείας καλύπτουν το σύστημα επεξεργασίας δεδομένων, τις 

εφαρμογές του λογισμικού μας, την ακεραιότητα και την διαθεσιμότητα των δεδομένων και 

την λειτουργία του δικτύου. 

16.10 Φορολογικές επιβαρύνσεις 

Από τη Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ της Ιπποδρομίες Α.Ε. και του Ταμείου Αξιοποίησης 

Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου προκύπτει ότι η Εταιρεία θα καταβάλει ένα ποσό που 

υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 50 του νόμου 4002/2011, βάσει του 30% του μικτού 

εσόδου (GGR) για κάθε ημερολογιακό μήνα.    

Δεδομένης της τρέχουσας δημοσιονομικής θέσης του Ελληνικού Δημοσίου, πρόσθετα 

φορολογικά μέτρα δύναται να επιβληθούν, που θα μπορούσαν να έχουν επιπλέον επιπτώσεις 

στη χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας. 
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17. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

Η Εταιρεία ξεκίνησε τη λειτουργία της στις 18 Ιανουαρίου  2016, στοχεύοντας στην ενίσχυση 

του ενδιαφέροντος των παικτών και προσφέροντας ένα ανανεωμένο και θεαματικό 

ιπποδρομιακό προϊόν. 

 

Δυνάμει της από 03.12.2015 απόφασης της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης το 

μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά € 1.000.000 με καταβολή μετρητών και με την έκδοση 

100.000 νέων κοινών μετοχών, ονομαστικής αξίας € 10,00  η καθεμία και τιμή διάθεσης € 

370,00 ανά μετοχή. Η προκύπτουσα διαφορά μεταξύ της τιμής έκδοσης των νέων μετοχών και 

της ονομαστικής αξίας αυτών, ήτοι συνολικό ποσό € 36.000.000, καταχωρήθηκε στον 

λογαριασμό «Αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». 

 

Με την από 25.01.2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας πιστοποιήθηκε η 

μερική καταβολή της ανωτέρω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό 

των € 459.460, που αντιστοιχεί 45.946 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας € 

10,00 η καθεμιά και τιμής διάθεσης € 370,00 ανά μετοχή. Η προκύπτουσα διαφορά μεταξύ 

της τιμής έκδοσης των νέων μετοχών  και της ονομαστικής αξίας αυτών, € 16.540.560, 

καταχωρήθηκε στον λογαριασμό «Αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». 

 

Στις 08.01.2016, καταβλήθηκε μέρος του συνολικού αντιτίμου του αποκλειστικού 

δικαιώματος διοργάνωσης και διεξαγωγής αμοιβαίου ιπποδρομιακού στοιχήματος στην 

Ελλάδα, ήτοι €12.150.300. Το συνολικό αντίτιμο ανέρχεται σε € 40.501.000. 

 

Στις 08.01.2016 εκδόθηκε εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού € 2.000.000 ως 

απόρροια συμβατικής υποχρέωσης για το αποκλειστικό δικαίωμα διοργάνωσης και 

διεξαγωγής αμοιβαίου ιπποδρομιακού στοιχήματος. 

 

Περιστέρι, 26 Μαίου 2016 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. 

 

Το Μέλος Δ.Σ.  

 

Ο Οικονομικός Διευθυντής 

 

Kamil Ziegler  Michal Houst Γεώργιος Σκούρας 
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Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης από 01.01.2015 έως 31.12.2015 

 

Αρμόδια Αρχή: Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (Υπηρεσια Γ.Ε.ΜΗ) - Ημερομηνία έγκρισης της ετήσιας οικονομικής  

Περιφερειακή Ενότητα Δυτικού Τομέα Αθηνών έκθεσης από το Δ.Σ: 26 Μαΐου 2016

Διεύθυνση διαδικτύου: www.horseraces.gr Νόμιμοι Ελεγκτές / Ελεγκτική Εταιρεία Νικόλαος Βουνισέας (ΑΜ ΣΟΕΛ 18701)

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου: Kamil Ziegler, Σπυρίδων Φωκάς, Michal Houst, KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε (ΑΜ ΣΟΕΛ 114)

Οδυσσέας Χριστοφόρου, Κωνσταντίνος Αλεξόπουλος Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Με σύμφωνη γνώμη

31.12.2015 31.12.2014 01.01.2015-31.12.2015 22.12.2014-31.12.2014

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Λειτουργικές δραστηριότητες

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 158.763 0 Ζημίες προ φόρων (671.076) (2.316)

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 8.145.457 0 Πρσαρμογή για:

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 6.629 368 Αποσβέσεις 3.637 0

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 40.624 24.000 Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα (10.410) 0

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 8.351.473 24.368 Πλέον / (μείον) προσαρμογές για μεταβολές 

λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται 

με τις λειτουργικές δραστηριότητες:

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Αύξηση απαιτήσεων (6.683) 0

Μετοχικό κεφάλαιο 874.000 24.000 Αύξηση  υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 471.780 2.236

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 6.970.327 (1.948) Αύξηση πληρωθέντων φόρων 23.741 80

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(α) 7.844.327 22.052 Μείον:

Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 9.309 0

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 497.837 2.316 Χρεωστικοί τόκοι και 

Σύνολο υποχρεώσεων (β) 507.146 2.316 συναφή έξοδα καταβεβλημένα (1.028) 0

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β) 8.351.473 24.368 Σύνολο εισροών  από 

λειτουργικές δραστηριότητες (α) (190.039) 0

Επενδυτικές δραστηριότητες

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 8.500.000 24.000

Εκροή για ασώματες ακινητοποιήσεις (8.146.300) 0

Εκροή για ενσώματες ακινητοποιήσεις (161.557) 0

Τόκοι εισπραχθέντες 11.438 0

Σύνολο  εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 203.580 24.000

Καθαρή (μείωση)/αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα

01.01.2015-31.12.201522.12.2014-31.12.2014  και ισοδύναμα χρήσης (α)+(β) 13.541 24.000

Ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 24.000 0

και επενδυτικών αποτελεσμάτων (681.486) (2.316) Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 37.541 24.000

Ζημίες προ φόρων (671.076) (2.316)

Ζημίες μετά από φόρους (Α) (671.115) (1.948)

Λοιπά συνολικά έξοδα μετά από φόρους (Β) (6.609) 0

Συγκεντρωτικές συνολικές ζημίες μετά από (677.725) (1.948)

Ζημίες μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €) (7,67867) (0,81171)

Ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών, 

επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (677.849) (2.316)

31.12.2015 31.12.2014

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (01.01.15 & 22.12.2014) 22.052 0

Συγκεντρωτικές συνολικές ζημίες μετά από φόρους (677.725) (1.948)

Μετοχικό κεφάλαιο 0 24.000

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 850.000 0

Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 7.650.000 0

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31.12.2015 & 31.12.2014) 7.844.327 22.052

ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ. ΓΕΜΗ 132846101000

 ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Κύπρου 90-92, 121 32 Περιστέρι

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

(Δημοσιευόμενα βάσει του Κ.Ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της Ιπποδρομίες Α.Ε.. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη,

πριν προβεί σε οποιουδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι εταιρικές οικονομικές καταστάσεις, που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή

Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε., καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή, όποτε αυτή απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

1. Η Eταιρεία δημοσιεύει Oικονομικές Kαταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2015 και τα συγκριτικά στοιχεία περιόδου από
22.12.2014έως 31.12.2014.
2. Το μετοχικό κεφάλαιο της Eταιρείας ανέρχεται σε € 874.000 και διαιρείται σε 87.400 κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας €
10,00 η καθεμία. Μοναδικός μέτοχος της Εταιρείας είναι η ΟΠΑΠ INVESTMENT LIMITED, 100% θυγατρική της ΟΠΑΠ Α.Ε..
3. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Eταιρείας αναφέρονται στη σημ. 15.1. της οικονομικής έκθεσης.
4. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία υποθέσεις, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που
ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική λειτουργία της Eταιρείας.
5. Επί των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη.
6. Ο αριθμός του μόνιμα απασχολούμενου προσωπικού της Ιπποδρομίες Α.Ε. στις 31.12.2015ανέρχεται σε  22 άτομα 
έναντι 0 ατόμων το 2014. 
7. Τα ποσά των εισροών, εκροών, απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Eταιρείας με συνδεδεμένα μέρη όπως ορίζονται 
από το ΔΛΠ 24 για τη χρήση 2015 αναλύονται ως εξής:

8. Η Εταιρεία ακολούθησε τις ίδιες λογιστικές αρχές με αυτές που ακολούθησε κατά την προηγούμενη χρήση.
9. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, όπως αποφασίστηκε από τις Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων καθώς
και άλλα σημαντικά γεγονότα κατά την χρήση, αναφέρονται αντίστοιχα στις σημειώσεις Β1 και Β3 της Έκθεσης
Διαχείρισης του Δ.Σ. της Εταιρείας, όπως αυτή ενσωματώνεται στην οικονομική έκθεση.
10. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ιπποδρομίες Α.Ε., με την από 26.05.2016 απόφασή του ενέκρινε την οικονομική έκθεση
της χρήσης 2015.

Περιστέρι, 26 Μαΐου 2016

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

Kamil Ziegler
Αρ. Διαβ. 40412133

Μέλος του Δ.Σ.

Michal Houst
Αρ. Διαβ. 39893691

Ο Οικονομικός Διευθυντής  

Γεώργιος Σκούρας
Α.Δ.Τ. ΑΒ 521000

  

Εισροές 0 

Εκροές 12.000 

Απαιτήσεις 0 

Υποχρεώσεις 17.677 

Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης 103 

Αμοιβές Δ.Σ.                                                                                                                       0 

Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης 16 
 

 

 

  


