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ΟΠΑΠ (Κύπρου) Λίμιτεδ
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, που δεν έχουν αλλάξει από το
προηγούμενο έτος, είναι η οργάνωση, λειτουργία, διεξαγωγή και προώθηση/διαφήμιση
όλων των παιχνιδιών της ΟΠΑΠ Α.Ε. που πραγματοποιούνται στην Κύπρο.
Ανασκόπηση των εξελίξεων, της τρέχουσας κατάστασης και της επίδοσης των
δραστηριοτήτων της Εταιρείας
3
Το κέρδος της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 ήταν
€3.918.849 (2012: κέρδος ύψους €4.364.826) και το συνολικό κέρδος ήταν €4.986.760
(2012: συνολικό κέρδος ύψους €4.378.576). Στις 31 Δεκεμβρίου 2013 το σύνολο των
περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας ήταν €22.705.339 (2012: €32.544.601) και τα ίδια
κεφάλαια ήταν €6.700.509 (2012: €6.078.584). 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, 4, 24 και 25 των οικονομικών καταστάσεων.
Προβλεπόμενη εξέλιξη της Εταιρείας
5
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δεν αναμένει οποιεσδήποτε σημαντικές
αλλαγές ή εξελίξεις στις δραστηριότητες, στην οικονομική κατάσταση και στην επίδοση της
Εταιρείας για το προσεχές μέλλον.
Αποτελέσματα
6
Τα αποτελέσματα της Εταιρείας για το έτος παρουσιάζονται στις σελίδες 7 και 8.
Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν εισηγείται την πληρωμή μερίσματος και το κέρδος για το έτος
μεταφέρεται στα αποθεματικά.
Μερίσματα
7
Στις 30 Μαΐου 2013, καταβλήθηκε μέρισμα ύψους € 2,568 ανά μετοχή, συνολικού
ποσού €4.364.835, σε σχέση με τα κέρδη για τα έτη που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2011
και 2012.
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ΟΠΑΠ (Κύπρου) Λίμιτεδ
Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου (συνέχεια)
Μετοχικό κεφάλαιο
8

Δεν υπήρχαν αλλαγές στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.

Διοικητικό Συμβούλιο
9
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 ολόκληρο το έτος 2013, εκτός από τον κ. Kamil Ziegler, ο οποίος
διορίστηκε ως Πρόεδρος στις 17 Οκτωβρίου 2013 και οι κ. Michal Houst, κ. Δημήτριος
Αλετράρης, κ. Σπυρίδων Φωκάς, οι οποίοι διορίστηκαν Σύμβουλοι στις 17 Οκτωβρίου
2013. Ο κ. Κωνσταντίνος Λουρόπουλος, ο οποίος ήταν Πρόεδρος την 1η Ιανουαρίου
2013, παραιτήθηκε στις 17 Οκτωβρίου 2013. Ο κ. Δημήτριος Αγραφιώτης, κ. Ελευθέριος
Δημητρίου, κ. Γρηγόριος Φελωνής και η κ. Ευθυμία Χαλάτση, οι οποίοι διορίστηκαν
Σύμβουλοι στις 15 Μαρτίου 2013, παραιτήθηκαν στις 17 Οκτωβρίου του 2013. Ο κ.
Νικόλαος Ζαχαριάδης, κ. Ανδρέας Ευσταθιάδης, κ. Αστέριος Λαχανάς και ο κ. Ηλίας
Μυριάνθους οι οποίοι ήταν Διοικητικοί Σύμβουλοι κατά την 1η Ιανουαρίου 2013,
παραιτήθηκαν στις 2 Μαρτίου 2013.
10
Δεν υπήρχαν σημαντικές αλλαγές στην κατανομή των αρμοδιοτήτων ή στην
αποζημίωση του Διοικητικού Συμβουλίου.
11
Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την
εξουσία να διορίσει οποιοδήποτε πρόσωπο ως μέλος του, υπό την προϋπόθεση ότι ο
συνολικός αριθμός των μελών δεν υπερβαίνει τον προκαθορισμένο αριθμό, σύμφωνα με
τον ισχύοντα κανονισμό. Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνεχίζουν τα
καθήκοντά τους μέχρι την επόμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση, όπου θα προσφέρονται για
επανεκλογή.
Γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού
12
Δεν υπήρξαν σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού που να έχουν
σχέση με την κατανόηση των οικονομικών καταστάσεων.
Υποκαταστήματα
13
Η Εταιρεία δεν λειτουργούσε μέσω οποιωνδήποτε υποκαταστημάτων κατά τη
διάρκεια του έτους.
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ΟΠΑΠ (Κύπρου) Λίμιτεδ
Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου (συνέχεια)
Ανεξάρτητοι Ελεγκτές
14
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,
28 Μαρτίου 2014
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Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή
Προς τα Μέλη της ΟΠΑΠ (Κύπρου) Λίμιτεδ
Έκθεση επί των οικονομικών καταστάσεων
Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της ΟΠΑΠ (Κύπρου) Λίμιτεδ (η
«Εταιρεία»), οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό στις 31 Δεκεμβρίου 2013, και τις
καταστάσεις λογαριασμού αποτελεσμάτων, 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.
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Γνώμη
Κατά τη γνώμη μας, οι οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της
χρηματοοικονομικής θέσης της ΟΠΑΠ (Κύπρου) Λίμιτεδ 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.
Κατά τη γνώμη μας, έχουν τηρηθεί από την Εταιρεία κατάλληλα λογιστικά βιβλία, στην
έκταση που φαίνεται από την εξέταση από εμάς αυτών των βιβλίων.
Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας συμφωνούν με τα λογιστικά βιβλία.
Κατά τη γνώμη μας και από όσα καλύτερα έχουμε πληροφορηθεί και σύμφωνα με τις
εξηγήσεις που μας δόθηκαν, οι οικονομικές καταστάσεις παρέχουν τις απαιτούμενες από τον
περί Εταιρειών Νόμο της Κύπρου, Κεφ. 113, πληροφορίες με τον απαιτούμενο τρόπο.
Κατά τη γνώμη μας, οι πληροφορίες που δίνονται στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου
συνάδουν με τις οικονομικές καταστάσεις.

Άλλο θέμα
Αυτή η έκθεση, περιλαμβανομένης και της γνώμης, ετοιμάστηκε για τα μέλη της Εταιρείας ως σώμα
και μόνο σύμφωνα με το Άρθρο 34 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. Μαρκίδης
Εγκεκριμένος Λογιστής και Εγγεγραμμένος Ελεγκτής
εκ μέρους και για λογαριασμό της
PricewaterhouseCoopers Limited
Εγκεκριμένοι Λογιστές και Εγγεγραμμένοι Ελεγκτές
Λευκωσία, 28 Μαρτίου 2014

(6)

ΟΠΑΠ (Κύπρου) Λίμιτεδ
Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων
για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013
Σημ.
Εισόδημα
Κόστος πωλήσεων
Μικτό κέρδος
Έξοδα πωλήσεων και προώθησης
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Άλλα έσοδα
Άλλες (ζημιές)/κέρδη - καθαρές
Κέρδος εργασιών

5

6
7

2013
€

2012
€

188.224.785
(175.116.278)
13.108.507

177.082.566
(164.627.757)
12.454.809

(5.589.552)
(2.318.243)
710.649
(1.484.895)
4.426.466

(5.818.738)
(2.661.647)
877.061
7.885
4.859.370

Χρηματοδοτικά έξοδα
Κέρδος πριν τη φορολογία

10

(495)
4.425.971

(150)
4.859.220

Χρέωση φορολογίας

11

(507.122)
3.918.849

(494.394)
4.364.826

Κέρδος για το έτος

Οι σημειώσεις στις σελίδες 12 μέχρι 44 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των
οικονομικών καταστάσεων.
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ΟΠΑΠ (Κύπρου) Λίμιτεδ
Κατάσταση συνολικών εισοδημάτων
για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013
2013
€

2012
€

3.918.849

4.364.826

Άλλα συνολικά εισοδήματα για το έτος, μετά τη φορολογία

1.067.911
1.067.911
1.067.911

13.750
13.750
13.750

Συνολικό εισόδημα για το έτος

4.986.760

4.378.576

Σημ.
Κέρδος για το έτος
Άλλα συνολικά εισοδήματα:
Στοιχεία που μπορεί μετέπειτα να μεταφερθούν στο λογαριασμό
κερδοζημιών
Αλλαγή στη δίκαιη αξία χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
διαθέσιμων προς πώληση, μετα τη φορολογία

21

Τα στοιχεία στην πιο πάνω κατάσταση παρουσιάζονται μετά την αφαίρεση της
φορολογίας. Η φορολογία που σχετίζεται με κάθε στοιχείο των άλλων συνολικών
εισοδημάτων παρουσιάζεται στη Σημείωση 11.
Οι σημειώσεις στις σελίδες 12 μέχρι 44 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των
οικονομικών καταστάσεων.
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ΟΠΑΠ (Κύπρου) Λίμιτεδ
Ισολογισμός
στις 31 Δεκεμβρίου 2013
2013
€

2012
€

15
16

185.098
3.898

269.822
5.416

17

1.328.306
1.517.302

190.207
465.445

18

2.043.767
534.793
18.609.477
21.188.037

2.043.522
281.842
29.753.792
32.079.156

22.705.339

32.544.601

20
21

1.700.000
1.081.661
3.918.848
6.700.509

1.700.000
13.750
4.364.834
6.078.584

23
22

15.820.263
184.567
16.004.830

26.272.043
193.974
26.466.017

22.705.339

32.544.601

Σημ.

Περιουσιακά στοιχεία
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς
πώληση
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα
Φορολογία επιστρεπτέα
Μετρητά και τραπεζικά υπόλοιπα
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Σύνολο περιουσιακών στοιχείων

Ίδια κεφάλαια και υποχρεώσεις
Κεφάλαιο και αποθεματικά
Μετοχικό κεφάλαιο
Άλλα αποθεματικά
Κέρδη που κρατήθηκαν
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές
Εγγυητικές καταθέσεις από πράκτορες
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

Στις 28 Μαρτίου 2014 το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΠΑΠ (Κύπρου) Λίμιτεδ ενέκρινε αυτές
τις οικονομικές καταστάσεις για έκδοση.

Kamil Ziegler , Πρόεδρος

Μιχάλης Χειμώνας, Σύμβουλος

Οι σημειώσεις στις σελίδες 12 μέχρι 44 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των
οικονομικών καταστάσεων.

(9)

ΟΠΑΠ (Κύπρου) Λίμιτεδ
Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων
για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013
Σημ.
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2012
Συνολικό εισόδημα
Κέρδος για το έτος
Άλλα συνολικά εισοδήματα
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
διαθέσιμα προς πώληση:
Κέρδη δίκαιης αξίας

Μετοχικό
κεφάλαιο
€

Άλλα
αποθεματικά
€

Κέρδη που
κρατήθηκαν(1)
€

Σύνολο
€

1.700.000

-

9.694.939

11.394.939

-

-

4.364.826

4.364.826

-

13.750

-

13.750

Σύνολο άλλων συνολικών εισοδημάτων

-

13.750

-

13.750

Συνολικό εισόδημα για το έτος

-

13.750

4.364.826

4.378.576

-

-

(4.081.254)
(5.613.677)

(4.081.254)
(5.613.677)

-

-

(9.694.931)

(9.694.931)

1.700.000

13.750

4.364.834

6.078.584

-

-

3.918.849

3.918.849

Συναλλαγές με ιδιοκτήτες
Μερίσματα που αφορούν τα έτη 2008-2009
Μερίσματα που αφορούν τα έτη 2010-2011
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12
12

Σύνολο συναλλαγών με ιδιοκτήτες
Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2012/1
Ιανουαρίου 2013
Συνολικό εισόδημα
Κέρδος για το έτος
Άλλα συνολικά εισοδήματα
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
διαθέσιμα προς πώληση:
Κέρδη δίκαιης αξίας

-

1.067.911

-

1.067.911

Σύνολο άλλων συνολικών εισοδημάτων

-

1.067.911

-

1.067.911

Συνολικό εισόδημα για το έτος

-

1.067.911

3.918.849

4.986.760

-

-

(4.364.835)

(4.364.835)

-

-

(4.364.835)

(4.364.835)

1.700.000

1.081.661

3.918.848

6.700.509

Συναλλαγές με ιδιοκτήτες
Μερίσματα που αφορούν τα έτη 2011 και
2012
Σύνολο συναλλαγών με ιδιοκτήτες
Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2013
(1)

21

12

Εταιρείες που δεν διανέμουν 70% των κερδών τους μετά τη φορολογία, όπως προσδιορίζονται από τον περί
Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμο, κατά το τέλος των δύο ετών από το τέλος του
φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται, θα θεωρείται πως έχουν διανέμει αυτό το ποσό σαν
μέρισμα. Έκτακτη αμυντική εισφορά προς 15% θα είναι πληρωτέα πάνω σε αυτή τη λογιζόμενη διανομή
μερίσματος στην έκταση που οι μέτοχοι, για σκοπούς λογιζόμενης διανομής μερίσματος κατά το τέλος της
περιόδου των δύο ετών από το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται, είναι φορολογικοί
κάτοικοι Κύπρου. Το ποσοστό της έκτακτης εισφοράς για την άμυνα αυξήθηκε στο 17% για κέρδη για τα
φορολογικά έτη 2009, και στο 20% για κέρδη για τα φορολογικά έτη 2010 και 2011. Το ποσό της λογιζόμενης
διανομής μερίσματος μειώνεται με οποιοδήποτε πραγματικό μέρισμα που ήδη διανεμήθηκε για το έτος στο οποίο
τα κέρδη αναφέρονται μέχρι το τέλος των δύο ετών από το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη
αναφέρονται. Αυτή η έκτακτη αμυντική εισφορά καταβάλλεται από την Εταιρεία για λογαριασμό των μετόχων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 12 μέχρι 44 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των
οικονομικών καταστάσεων.

(10)

ΟΠΑΠ (Κύπρου) Λίμιτεδ
Κατάσταση ταμειακών ροών
για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013
Σημ.

2013
€

2012
€

4.425.971

4.859.220

98.714
3.500
(622)
(710.649)
495
3.817.409

95.209
5.459
(7.885)
(877.061)
150
4.075.092

Ροή μετρητών από εργασίες
Κέρδος πριν τη φορολογία
Αναπροσαρμογές για:
Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού
Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων
Κέρδος από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού
Πιστωτικούς τόκους
Χρεωστικούς τόκους

15
16
15
6
10

Αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης:
Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές
Εγγυητικές καταθέσεις απο πράκτορες
Μετρητά που (χρησιμοποιήθηκαν για)/προήλθαν από εργασίες

(245)
(10.451.780)
(9.407)
(6.644.023)

347.101
8.741.767
17.148
13.181.108

(760.073)
(7.404.096)

(576.771)
12.604.337

15
15
16

(13.990)
622
(1.982)

(212.581)
15.435
(3.526)

17
26(iv)

(70.188)
710.649
(368.845)
256.266

Φορολογία που πληρώθηκε
Καθαρά μετρητά (για)/από εργασίες

Ροή μετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού
Εισπράξεις από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού
Αγορά άυλων περιουσιακών στοιχείων
Αγορά χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς
πώληση
Εισπράξεις από αποπληρωμές δανείων σε συγγενικά μέρη
Τόκοι που εισπράχτηκαν
Τραπεζικά υπόλοιπα με αρχική ημερομηνία λήξης πέραν των τριών μηνών.
Καθαρά μετρητά από επενδυτικές δραστηριότητες

5.866.424
877.061
6.542.813

Ροή μετρητών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Τόκοι που πληρώθηκαν
Μερίσματα που πληρώθηκαν στους μετόχους της Εταιρείας
Καθαρά μετρητά για χρηματοδοτικές δραστηριότητες

12

Καθαρή (μείωση)/αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή του έτους
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος του έτους
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(495)
(4.364.835)
(4.365.330)

(150)
(9.694.931)
(9.695.081)

(11.513.160)
29.753.792
18.240.632

9.452.069
20.301.723
29.753.792

Οι σημειώσεις στις σελίδες 12 μέχρι 44 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των
οικονομικών καταστάσεων.

(11)

ΟΠΑΠ (Κύπρου) Λίμιτεδ
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 Λεωφόρος Λεμεσού 128-130, Στρόβολος, 2015
Λευκωσία, Κύπρος.
Κύριες δραστηριότητες
Οι κύριες δραστηριότητες της Εταιρείας, που δεν έχουν αλλάξει από το προηγούμενο έτος,
είναι η οργάνωση, λειτουργία, διεξαγωγή και προώθηση/διαφήμιση όλων των παιχνιδιών
της ΟΠΑΠ Α.Ε. που πραγματοποιούνται στην Κύπρο.
Η ΟΠΑΠ (Κύπρου) Λίμιτεδ διέπεται από τον Νόμο 34 (ΙΙΙ) / 2003 που κυρώνει τη
συμφωνία μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της
Κύπρου, για τους όρους οργάνωσης, λειτουργίας, διεξαγωγής και διαχείρισης των
παιχνιδιών που διεξάγονται από την ΟΠΑΠ Α.Ε. καθώς επίσης και την «Φορολογία επί
των κερδών από τα παιχνίδια της ΟΠΑΠ Α.Ε. και από το Κρατικό Λαχείο Νόμο του 2012".
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.

(12)

ΟΠΑΠ (Κύπρου) Λίμιτεδ
1

Γενικές πληροφορίες (συνέχεια)

Η αβέβαιη οικονομική κατάσταση στην Κύπρο, η περιορισμένη διαθεσιμότητα ρευστότητας
για δανειοδότηση, η αναδιάρθρωση του τραπεζικού τομέα με τη χρήση ίδιων μέσων στις
περιπτώσεις της Λαϊκής Τράπεζας και της Τράπεζας Κύπρου, και η επιβολή περιοριστικών
μέτρων στις τραπεζικές συναλλαγές σε συνδυασμό με την τρέχουσα κατάσταση στο
τραπεζικό σύστημα και τη συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, έχουν επηρεάσει (1) την
ικανότητα των εμπορικών και άλλων χρεωστών της Εταιρείας να αποπληρώσουν τα
οφειλόμενα προς την Εταιρεία ποσά, (2) την ικανότητα της Εταιρείας να έχει ικανοποιητικό
κύκλο εργασιών και να προσφέρει τις υπηρεσίες της σε πελάτες, και (3) τις προβλέψεις της
διεύθυνσης της Εταιρείας για τις αναμενόμενες ταμειακές ροές αναφορικά με την
αξιολόγηση απομείωσης για χρηματοοικονομικά και μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία.
Η Διεύθυνση της Εταιρείας έχει αξιολογήσει:
1

Κατά πόσον οποιεσδήποτε προβλέψεις απομείωσης κρίνονται αναγκαίες για
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αναγνωρίζονται σε αποσβεσμένο
κόστος, με την εξέταση της οικονομικής κατάστασης και των προοπτικών αυτών
των περιουσιακών στοιχείων στο τέλος της περιόδου αναφοράς. Οι απομειώσεις
για εμπορικά εισπρακτέα προσδιορίζονται με τη χρήση του μοντέλου
«προκληθεισών ζημιών» που απαιτείται από το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 39
«Χρηματοπιστωτικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση». Τo πρότυπο αυτό
απαιτεί την αναγνώριση των ζημιών απομείωσης για εισπρακτέα που προέκυψαν
από γεγονότα του παρελθόντος και δεν επιτρέπει την αναγνώριση ζημιών
απομείωσης που θα μπορούσαν να προκύψουν από μελλοντικά γεγονότα,
ασχέτως της πιθανότητας αυτών των μελλοντικών γεγονότων.

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.

(13)

ΟΠΑΠ (Κύπρου) Λίμιτεδ
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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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.
Η Εταιρεία κατείχε τραπεζικές καταθέσεις, στις 26 Μαρτίου 2013, στην Λαϊκή Τράπεζα
ύψους €1.187.786. Η εκτίμηση της διοίκησης είναι ότι η εταιρεία υπέστη ζημιά ύψους
€1.087.786, και ως αποτέλεσμα η απομείωση έχει αναγνωριστεί στην κατάσταση
λογαριασμού αποτελεσμάτων στα "άλλα έξοδα/κέρδη".
Η Εταιρεία κατείχε επίσης τραπεζικές καταθέσεις, στις 26 Μαρτίου 2013, στην Τράπεζα
Κύπρου ύψους €1.083.116. Βάση των διαταγμάτων της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου και
τα τελικά μέτρα για την ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας Κύπρου, το ποσό μιας
επηρεασμένης κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό της Τράπεζα Κύπρου έχει μετατραπεί
και αναγνωριστεί ως εξής:
(α) 37,5% της επηρεασμένης κατάθεσης, που ανήλθε σε € 368.845, έχει μετατραπεί σε
καταθέσεις προθεσμίας έξι, εννέα και δώδεκα μηνών με μια επιλογή της Τράπεζα Κύπρου
να ανανεώσει τις καταθέσεις προθεσμίας για την ίδια διάρκεια. Η διοίκηση έχει
αναγνωρίσει τις καταθέσεις αυτές ως τρέχουσες βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις
στον Ισολογισμό
(β) το 47,5% της επηρεασμένης κατάθεσης, που ανήλθε σε € 467.919, έχει μετατραπεί σε
μετοχές της Τράπεζας Κύπρου. Η προκαταρκτική εκτίμηση της Διοίκησης της Εταιρείας
είναι ότι η αξία των μετοχών που κατέχει στην τραπεζα Κύπρου έχει υποστεί απομείωση
ύψους €397.731.
(γ) το υπόλοιπο 15% των καταθέσεων έχει αποδεσμευθεί.
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.
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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,
όπως έχει τροποποιηθεί με την επανεκτίμηση σε δίκαιη αξία των χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση.
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.
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.
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Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρημένων ΔΠΧΑ (συνέχεια)
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.

Αναγνώριση εισοδημάτων
Το εισόδημα επιμετρείται στη δίκαιη αξία της αντιπαροχής που εισπράχτηκε ή είναι
εισπρακτέα και αντιπροσωπεύει ποσά εισπρακτέα για την πώληση προϊόντων και
υπηρεσιών κατά τη συνήθη διεξαγωγή των εργασιών της Εταιρείας, μετά την αφαίρεση
Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, επιστροφών και εκπτώσεων.
Η Εταιρεία αναγνωρίζει τα εισοδήματα όταν το ποσό του εισοδήματος μπορεί να
υπολογιστεί αξιόπιστα, όταν είναι πιθανόν ότι μελλοντικά οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν
προς την οντότητα και όταν πληρούνται συγκεκριμένα κριτήρια για κάθε μία εκ των
εργασιών της Εταιρείας όπως αναφέρεται πιο κάτω. Η Εταιρεία βασίζει την εκτίμηση της
απόδοσης σε ιστορικά αποτελέσματα, λαμβάνοντας υπόψη το είδος του πελάτη, το είδος
της συναλλαγής και των χαρακτηριστικών κάθε διευθέτησης. Τα έσοδα της Εταιρείας
αναγνωρίζονται ως εξής:
(i)

Έσοδα παιχνιδιών
Τα έσοδα παιχνιδιών αναγνωρίζονται απο την στιγμή όπου ο τελικός χρήστης του
κουπονιού καταχωρήσει το κουπόνι σε οποιοδήποτε εγκεκριμένο πρακτορείο της
Εταιρείας και η κλήρωση του συγκεκριμένου κουπονιού έχει πραγματοποιηθεί.
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Αναγνώριση εισοδημάτων (συνέχεια)
(ii)

Έσοδα από τόκους
Οι πιστωτικοί τόκοι αναγνωρίζονται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού
επιτοκίου. Όταν ένα δάνειο ή εισπρακτέο έχει απομειωθεί, η Εταιρεία μειώνει τη
λογιστική του αξία στο ανακτήσιμο ποσό, το οποίο είναι οι εκτιμημένες μελλοντικές
ταμειακές ροές προεξοφλημένες με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο του μέσου και
συνεχίζει την αναγνώριση της έκπτωσης ως πιστωτικούς τόκους. Οι πιστωτικοί
τόκοι από απομειωμένα δάνεια και εισπρακτέα αναγνωρίζονται χρησιμοποιώντας
το αρχικό πραγματικό επιτόκιο.

Ωφελήματα υπαλλήλων
Η Εταιρεία και οι υπάλληλοι συνεισφέρουν στο Κυβερνητικό Ταμείο Κοινωνικών
Ασφαλίσεων με βάση τους μισθούς των υπαλλήλων. Επιπρόσθετα, η Εταιρεία λειτουργεί
ένα σχέδιο καθορισμένων συνεισφορών τα περιουσιακά στοιχεία του οποίου τηρούνται σε
ξεχωριστό ταμείο υπό τη διαχείριση επιτροπής. Το σχέδιο χρηματοδοτείται με πληρωμές
από τους υπαλλήλους και την Εταιρεία. Οι συνεισφορές της Εταιρείας αναγνωρίζονται
στην περίοδο που σχετίζονται και περιλαμβάνονται στο κόστος προσωπικού. Η Εταιρεία
δεν έχει επιπρόσθετες υποχρεώσεις αφού πληρωθούν οι συνεισφορές. Προπληρωμένες
συνεισφορές αναγνωρίζονται ως περιουσιακό στοιχείο στην έκταση που είναι πιθανή η
επιστροφή μετρητών ή μείωση στις μελλοντικές πληρωμές.
Μετατροπή ξένου νομίσματος
(i)

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

(ii)

Συναλλαγές και υπόλοιπα
Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα καταχωρούνται στο νόμισμα λειτουργίας με βάση τις
τιμές συναλλάγματος που ισχύουν την ημερομηνία της συναλλαγής ή της εκτίμησης
όταν τα στοιχεία επανεκτιμούνται. Συναλλαγματικά κέρδη και ζημιές που
προκύπτουν από την εξόφληση τέτοιων συναλλαγών και από τη μετατροπή με τη
συναλλαγματική ισοτιμία που ισχύει στο τέλος του έτους χρηματικών περιουσιακών
στοιχείων και υποχρεώσεων που είναι σε ξένα νομίσματα αναγνωρίζονται στις
κερδοζημιές.
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Τρέχουσα και αναβαλλόμενη φορολογία
Η χρέωση φορολογίας για την περίοδο περιλαμβάνει την τρέχουσα και αναβαλλόμενη
φορολογία. Η φορολογία αναγνωρίζεται στις κερδοζημιές εκτός στην έκταση που
σχετίζεται με στοιχεία που αναγνωρίζονται στα άλλα συνολικά εισοδήματα ή απ’ ευθείας
στα ίδια κεφάλαια. Στην περίπτωση αυτή, η φορολογία αναγνωρίζεται επίσης στα άλλα
συνολικά εισοδήματα ή απ’ ευθείας στα ίδια κεφάλαια, αντίστοιχα.
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.
Η αναβαλλόμενη φορολογία αναγνωρίζεται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο υποχρέωσης
πάνω στις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν μεταξύ της φορολογικής βάσης των
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων και της λογιστικής τους αξίας στις οικονομικές
καταστάσεις. Εντούτοις, η αναβαλλόμενη φορολογία δεν λογίζεται εάν προκύπτει από
αρχική αναγνώριση ενός περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης σε μια συναλλαγή εκτός
από συνένωση επιχειρήσεων, η οποία κατά τη στιγμή της συναλλαγής δεν επηρεάζει ούτε
τα λογιστικά ούτε τα φορολογητέα κέρδη ή ζημιές. Η αναβαλλόμενη φορολογία καθορίζεται
χρησιμοποιώντας φορολογικούς συντελεστές και νομοθεσίες που έχουν θεσπιστεί ή
ουσιαστικά θεσπιστεί μέχρι την ημερομηνία του ισολογισμού και αναμένεται ότι θα ισχύουν
όταν η σχετική αναβαλλόμενή φορολογική απαίτηση εκποιηθεί ή όταν η αναβαλλόμενη
φορολογική υποχρέωση διακανονιστεί.
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται μόνο στην έκταση που είναι
πιθανόν ότι μελλοντικά φορολογητέα κέρδη θα είναι διαθέσιμα έναντι των οποίων οι
προσωρινές διαφορές μπορούν να χρησιμοποιηθούν.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν υπάρχει
νομικά ισχυρό δικαίωμα συμψηφισμού τρέχοντων φορολογικών απαιτήσεων με τρέχουσες
φορολογικές υποχρεώσεις και όταν οι αναβαλλόμενοι φόροι σχετίζονται με φόρο
εισοδήματος που χρεώνεται από την ίδια φορολογική αρχή στην Εταιρεία όπου υπάρχει
πρόθεση για διακανονισμό των υπολοίπων σε καθαρή βάση.
Διανομή μερισμάτων
Η διανομή μερισμάτων στους μετόχους της Εταιρείας αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις
οικονομικές καταστάσεις στο έτος που τα μερίσματα εγκρίνονται και δεν υπόκεινται πλέον
στη δικαιοδοσία της Εταιρείας. Πιο συγκεκριμένα, τα ενδιάμεσα μερίσματα αναγνωρίζονται
ως υποχρέωση στο έτος που εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και στην
περίπτωση τελικών μερισμάτων, αυτά αναγνωρίζονται στο έτος που εγκρίνονται από τους
μετόχους της Εταιρείας.
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Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός
Οι αποσβέσεις για στοιχεία ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού υπολογίζονται
χρησιμοποιώντας τη σταθερή μέθοδο, ώστε να κατανεμηθεί το κόστος ή η επανεκτιμημένη
αξία μείον η υπολειμματική τους αξία στο διάστημα της εκτιμημένης ωφέλιμης ζωής τους.
Τα ετήσια ποσοστά απόσβεσης είναι ως εξής:
%
Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός
Οχήματα
Έπιπλα, σκεύη και εξοπλισμός γραφείου

20
15,4
20

Η υπολειμματική αξία και οι ωφέλιμες ζωές αναθεωρούνται και προσαρμόζονται σε κάθε
ημερομηνία ισολογισμού εάν αυτό θεωρηθεί αναγκαίο.
Η λογιστική αξία ενός στοιχείου ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού μειώνεται
αμέσως στο ανακτήσιμο ποσό εάν η λογιστική αξία υπερβαίνει το υπολογιζόμενο
ανακτήσιμο ποσό.
Δαπάνες για επιδιορθώσεις και συντήρηση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού
χρεώνονται στις κερδοζημιές στο έτος που προκύπτουν. Το κόστος σημαντικών
ανακαινίσεων και άλλες μεταγενέστερες δαπάνες περιλαμβάνονται στη λογιστική αξία του
περιουσιακού στοιχείου ή ανάλογα αναγνωρίζονται ως ξεχωριστό περιουσιακό στοιχείο,
μόνο όταν είναι πιθανό πως θα προκύψουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη στην Εταιρεία σε
σχέση με το περιουσιακό στοιχείο, και το κόστος του μπορεί να υπολογιστεί αξιόπιστα.
Κέρδη και ζημιές από διάθεση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού προσδιορίζονται
με τη σύγκριση των εισπράξεων με τη λογιστική αξία και αναγνωρίζονται στα “άλλα
κέρδη/(ζημιές) – καθαρά” στις κερδοζημιές.
Μισθώσεις
Μισθώσεις όπου σημαντικό μέρος των κινδύνων και ανταμοιβών της ιδιοκτησίας
παραμένουν με τον εκμισθωτή ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις. Πληρωμές που
αφορούν λειτουργικές μισθώσεις (μετά την αφαίρεση κινήτρων που εισπράχθηκαν από τον
εκμισθωτή) χρεώνονται στις κερδοζημιές σύμφωνα με τη σταθερή μέθοδο στο διάστημα
της περιόδου μίσθωσης.
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Λογισμικά προγράμματα
Δαπάνες που έχουν άμεση σχέση με αναγνωρίσιμα και ξεχωριστά λογισμικά
προγράμματα που ελέγχονται από την Εταιρεία και που πιθανό να δημιουργήσουν
οικονομικά οφέλη που θα υπερβαίνουν τις δαπάνες για περισσότερο από ένα έτος
αναγνωρίζονται ως άυλα περιουσιακά στοιχεία. Μετέπειτα τα λογισμικά προγράμματα
παρουσιάζονται στο κόστος μείον συσσωρευμένες αποσβέσεις και μείον οποιαδήποτε
συσσωρευμένη απομείωση στην αξία. Δαπάνες που βελτιώνουν ή επεκτείνουν την
απόδοση των λογισμικών προγραμμάτων πέραν από τις αρχικές προδιαγραφές
κεφαλαιοποιούνται. Δαπάνες που σχετίζονται με τη συντήρηση λογισμικών προγραμμάτων
χρεώνονται στις κερδοζημιές στο έτος που προκύπτουν. Τα λογισμικά προγράμματα
αποσβένονται σύμφωνα με τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της υπολογιζόμενης
ωφέλιμης ζωής τους που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη. Η απόσβεση ξεκινά όταν τα
λογισμικά προγράμματα είναι διαθέσιμα προς χρήση και περιλαμβάνεται στα έξοδα
διοικητικής λειτουργίας.
Εγγυητικές καταθέσεις από πράκτορες
Εγγυητικές καταθέσεις από πράκτορες αποτελούνται από εγγυήσεις που παρέχονται από
πράκτορες σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν τη σχέση της Εταιρείας μαζί τους. Οι
εγγυήσεις αυτές χρησιμοποιούνται για να αντισταθμίσουν τυχόν επισφαλείς απαιτήσεις
από πράκτορες και επιστρέφονται σε αυτούς μετά τη λήξη της συνεργασίας τους με την
Εταιρεία.
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
(i)

Ταξινόμηση
Η Εταιρεία ταξινομεί τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της στις
ακόλουθες κατηγορίες: δάνεια και εισπρακτέα και χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση. Η ταξινόμηση εξαρτάται από το σκοπό για τον
οποίο αποκτήθηκαν τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. Η Διεύθυνση
αποφασίζει την κατάλληλη ταξινόμηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών
στοιχείων κατά την αρχική αναγνώριση.


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 “εμπορικά και άλλα εισπρακτέα” και “ταμειακά
διαθέσιμα και ισοδύναμα” στον ισολογισμό.

(21)

ΟΠΑΠ (Κύπρου) Λίμιτεδ
2

Περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών (συνέχεια)

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (συνέχεια)


Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση είναι
μη παράγωγα, τα οποία είτε ορίζονται στην κατηγορία αυτή ή δεν έχουν
ταξινομηθεί σε οποιαδήποτε άλλη κατηγορία. Περιλαμβάνονται στα μη
κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία, εκτός εάν η επένδυση λήξει ή η
Διεύθυνση προτίθεται να πωλήσει τις επενδύσεις μέσα σε δώδεκα μήνες
από την ημερομηνία του ισολογισμού.

(ii)

Αναγνώριση και αποτίμηση
Αγορές και πωλήσεις χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων με βάση
συμβόλαιο κανονικής παράδοσης αναγνωρίζονται κατά την ημερομηνία που
διεξάγεται η συναλλαγή, που είναι η ημερομηνία κατά την οποία η Εταιρεία
δεσμεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το περιουσιακό στοιχείο. Τα
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά σε δίκαιη αξία,
πλέον το κόστος συναλλαγής για όλα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
που δεν παρουσιάζονται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. Τα
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαγράφονται όταν το δικαίωμα να
εισπραχθούν χρηματικές ροές από τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
έχει λήξει, ή έχει μεταφερθεί και η Εταιρεία έχει ουσιαστικά μεταφέρει όλα τα
σημαντικά ρίσκα και οφέλη ιδιοκτησίας.
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση
παρουσιάζονται μετέπειτα σε δίκαιη αξία. Τα δάνεια και εισπρακτέα
παρουσιάζονται σε αποσβεσμένο κόστος χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του
πραγματικού επιτοκίου.
Αλλαγές στη δίκαιη αξία των χρηματικών τίτλων που παρουσιάζονται σε ένα ξένο
νόμισμα και ταξινομούνται ως διαθέσιμοι προς πώληση αναλύονται ανάμεσα σε
συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από αλλαγές στο αποσβεσμένο
κόστος του τίτλου και άλλες αλλαγές στη λογιστική αξία του τίτλου. Οι
συναλλαγματικές διαφορές σε χρηματικούς τίτλους αναγνωρίζονται στις
κερδοζημιές, ενώ συναλλαγματικές διαφορές σε μη χρηματικούς τίτλους
αναγνωρίζονται στα άλλα συνολικά εισοδήματα. Αλλαγές στη δίκαιη αξία των
χρηματικών και μη χρηματικών τίτλων που ταξινομούνται ως διαθέσιμοι προς
πώληση, αναγνωρίζονται στα άλλα συνολικά εισοδήματα.
Όταν τίτλοι που ταξινομούνται ως διαθέσιμοι προς πώληση πωληθούν ή υποστούν
απομείωση στην αξία, οι συσσωρευμένες αναπροσαρμογές στη δίκαιη αξία που
αναγνωρίστηκαν στα άλλα συνολικά εισοδήματα, περιλαμβάνονται στις
κερδοζημιές ως κέρδη και ζημιές από “χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
διαθέσιμα προς πώληση”.
Ο τόκος στους τίτλους που είναι διαθέσιμοι προς πώληση ο οποίος υπολογίζεται
χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου, αναγνωρίζεται στις
κερδοζημιές ως μέρος των άλλων εσόδων. Τα μερίσματα από μετοχικούς τίτλους
διαθέσιμους προς πώληση αναγνωρίζονται στις κερδοζημιές ως μέρος των άλλων
εσόδων, όταν αποδειχθεί το δικαίωμα της Εταιρείας να εισπράξει.
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Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (συνέχεια)
(iii)

Απομείωση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
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.
Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο ή μια ομάδα χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων έχει απομειωθεί και οι ζημιές απομείωσης προκύπτουν
μόνον όταν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη απομείωσης ως αποτέλεσμα ενός ή
περισσοτέρων γεγονότων που συνέβησαν μετά την αρχική αναγνώριση του
περιουσιακού στοιχείου («ζημιογόνο γεγονός») και αυτό το ζημιογόνο γεγονός (ή
γεγονότα) έχει αντίκτυπο στις εκτιμημένες μελλοντικές ταμειακές ροές του
χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου ή της ομάδας χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων και μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα.
Στην περίπτωση μετοχικών τίτλων που ταξινομήθηκαν ως διαθέσιμοι προς
πώληση, μια σημαντική ή παρατεταμένη μείωση στη δίκαιη αξία της μετοχής κάτω
από το κόστος της, αποτελεί αντικειμενικό στοιχείο ότι έχει υποστεί απομείωση
στην αξία. Αν υπάρχουν τέτοια αντικειμενικά στοιχεία για χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση η συσσωρευμένη ζημιά η οποία
προσδιορίζεται ως η διαφορά μεταξύ του κόστους απόκτησης και της τρέχουσας
δίκαιης αξίας, μείον ζημιάς απομείωσης του περιουσιακού στοιχείου που
προηγουμένως αναγνωρίστηκε στις κερδοζημιές, μεταφέρεται από τα ίδια κεφάλαια
και αναγνωρίζεται στις κερδοζημιές. Οι ζημιές απομείωσης που αναγνωρίστηκαν
στις κερδοζημιές για μετοχικούς τίτλους δεν αντιστρέφονται μέσω των
κερδοζημιών.Εάν, σε μεταγενέστερη περίοδο, η δίκαιη αξία ενός χρεωστικού τίτλου
που ταξινομήθηκε ως διαθέσιμος προς πώληση αυξηθεί και η αύξηση μπορεί
αντικειμενικά να συσχετισθεί με ένα γεγονός που συνέβη μετά την αναγνώριση της
ζημιάς απομείωσης στις κερδοζημιές, η ζημιά απομείωσης αντιστρέφεται μέσω των
κερδοζημιών.

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.
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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.
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Στην κατάσταση ταμειακών ροών, τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αποτελούνται από
μετρητά στο ταμείο και καταθέσεις στην τράπεζα με αρχική ημερομηνία λήξης τρείς μήνες
ή λιγότερο.
Συγκριτικές πληροφορίες
Όπου χρειάζεται τα συγκριτικά ποσά έχουν αναπροσαρμοστεί για να συνάδουν με τις
αλλαγές στην παρουσίαση στο τρέχον έτος.
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(i)

Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου
Οι εργασίες της Εταιρείας την εκθέτουν σε ποικίλους χρηματοοικονομικούς
κινδύνους: κίνδυνο αγοράς (περιλαμβανομένου κινδύνου τιμής αγοράς), πιστωτικό
κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας.
Η Εταιρεία δεν έχει επίσημη πολιτική για τη διαχείριση των κινδύνων. Εντούτοις, η
επιδεκτικότητα της Εταιρείας στους χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως
συναλλαγματικό κίνδυνο, κίνδυνο επιτοκίου, πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο
ρευστότητας παρακολουθείται ως μέρος της καθημερινής διαχείρισης της
επιχείρησης.


Κίνδυνος αγοράς
Κίνδυνος τιμής αγοράς
Η Εταιρεία εκτίθεται σε κίνδυνο τιμής αγοράς μετοχικών τίτλων λόγω
επενδύσεων που κατέχονται από την Εταιρεία και ταξινομούνται στον
ισολογισμό ως διαθέσιμοι προς πώληση. Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε
κίνδυνο τιμών αγαθών.
Οι επενδύσεις μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που είναι εισηγμένες στο
χρηματιστήριο περιλαμβάνονται στο Γενικό Δείκτη του Χρηματιστηρίου του
Μιλάνο.
Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει την επίδραση αυξήσεων / μειώσεων του
Γενικού Δείκτη του Χρηματιστηρίου του Μιλάνου για την περίοδο μετά
φόρων κέρδη της Εταιρείας για το έτος και σε άλλα στοιχεία των ιδίων
κεφαλαίων. Η ανάλυση βασίζεται στην υπόθεση ότι οι δείκτες μετοχικών
τίτλων αυξήθηκαν/μειώθηκαν κατά 10% (2012:10%) με όλες τις άλλες
μεταβλητές να παραμένουν σταθερές και οι μετοχικοί τίτλοι της Εταιρείας
κινήθηκαν σύμφωνα με την ιστορική συσχέτιση τους με το δείκτη:
Επίδραση σε άλλα
στοιχεία των ιδίων
κεφαλαίων σε €
2013
2012
Δείκτης
Χρηματιστήριο Αξιών Μιλάνο

125.812

19.021

Άλλα στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων θα αυξάνονταν/μειώνονταν ως
αποτέλεσμα των κερδών/ζημιών σε μετοχικούς τίτλους που ταξινομούνται
ως διαθέσιμα προς πώληση.
Η Εταιρεία δεν διαχειρίζεται τον κίνδυνο τιμής αγοράς στον οποίο εκτίθεται.


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, περιλαμβανομένων εκκρεμών
εισπρακτέων και δεσμευτικών συναλλαγών.
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(i)

Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια)


Πιστωτικός κίνδυνος (συνέχεια)
Η Διεύθυνση εκτιμά την πιστωτική ποιότητα των πελατών, λαμβάνοντας
υπόψη την οικονομική τους θέση, την εμπειρία του παρελθόντος και την
απόδοση και άλλους παράγοντες. Βλέπετε Σημείωση 14 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.
Μέχρι 1
χρόνο
€
Στις 31 Δεκεμβρίου 2012
Εγγυητικές καταθέσεις από
πράκτορες
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές

193.974
26.272.043
26.466.017
Μέχρι 1
χρόνο
€

Στις 31 Δεκεμβρίου 2013
Εγγυητικές καταθέσεις από
πράκτορες
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές

184.567
15.820.263
16.004.830

Η Διεύθυνση δεν παρακολουθεί τον κίνδυνο ρευστότητας.
(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.
Η Εταιρεία δεν έχει δανεισμό και χρηματοδοτείται αποκλειστικά από ίδια κεφάλαια.
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(iii)

Εκτίμηση δίκαιων αξιών
Ο πιο κάτω πίνακας αναλύει τα χρηματοοικονομικά μέσα που αποτιμούνται στον
ισολογισμό σε δίκαιη αξία, με βάση τις μεθόδους εκτίμησης. Τα διάφορα επίπεδα
έχουν προσδιοριστεί ως εξής:


Χρηματιστηριακές τιμές (μη προσαρμοσμένες) σε ενεργείς αγορές για
πανομοιότυπα περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις (Επίπεδο 1).



Στοιχεία εισαγωγής εκτός από χρηματιστηριακές τιμές τίτλων που
περιλαμβάνονται στο επίπεδο 1, οι οποίες είναι παρατηρήσιμες για το
περιουσιακό στοιχείο ή την υποχρέωση, είτε άμεσα (δηλαδή ως τιμές) ή
έμμεσα (δηλαδή που προέρχονται από τιμές) (Επίπεδο 2).



Στοιχεία εισαγωγής για το περιουσιακό στοιχείο ή την υποχρέωση που δεν
βασίζονται σε παρατηρήσιμα δεδομένα της αγοράς (δηλαδή μη
παρατηρήσιμα στοιχεία εισαγωγής) (Επίπεδο 3).

Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις της
Εταιρείας τα οποία είναι υπολογισμένα σε δίκαιη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2012.
Επίπεδο 1
€
31 Δεκεμβρίου 2012
Περιουσιακά στοιχεία
Περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση:
- Μετοχικοί τίτλοι

190.207

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων υπολογισμένα σε δίκαιη αξία

190.207

Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις της
Εταιρείας τα οποία είναι υπολογισμένα σε δίκαιη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2013.
Επίπεδο 1
€

Επίπεδο 3
€

Σύνολο
€

31 Δεκεμβρίου 2013
Περιουσιακά στοιχεία
Περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση:
- Μετοχικοί τίτλοι

1.258.118

70.188

1.328.306

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων υπολογισμένα σε δίκαιη αξία

1.258.118

70.188

1.328.306

Η δίκαιη αξία των χρηματοοικονομικών μέσων που εμπορεύονται σε ενεργείς
αγορές βασίζεται στις χρηματιστηριακές τιμές την ημερομηνία του ισολογισμού. Μια
αγορά θεωρείται ως ενεργή, εάν οι χρηματιστηριακές τιμές είναι άμεσα και τακτικά
διαθέσιμες από ένα χρηματιστήριο, έμπορο, χρηματιστή, βιομηχανικό όμιλο,
υπηρεσία εκτίμησης, ή εποπτική υπηρεσία, και εκείνες οι τιμές αντιπροσωπεύουν
πραγματικές και συχνές συναλλαγές αγοράς σε καθαρά εμπορική βάση. Η
χρηματιστηριακή τιμή που χρησιμοποιείται για τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία που κατέχει η Εταιρεία είναι η τρέχουσα τιμή προσφοράς. Αυτά τα μέσα
περιλαμβάνονται στο Επίπεδο 1. Τα μέσα που περιλαμβάνονται στο Επίπεδο 1
περιλαμβάνουν κυρίως επενδύσεις σε μετοχές στο Χρηματιστήριο Αξιών του
Μιλάνο που ταξινομούνται ως διαθέσιμα προς πώληση.
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(iii)

Εκτίμηση δίκαιων αξιών (συνέχεια)
Η δίκαιη αξία των χρηματοοικονομικών μέσων που δεν εμπορεύονται σε ενεργή
αγορά (για παράδειγμα, μετοχικοί τίτλοι που δεν είναι εισηγμένοι σε χρηματιστήριο)
καθορίζεται χρησιμοποιώντας μεθόδους αποτίμησης. Αυτές οι μέθοδοι αποτίμησης
μεγιστοποιούν τη χρήση παρατηρήσιμων δεδομένων της αγοράς, που είναι
διαθέσιμα, και βασίζονται όσο το δυνατό λιγότερο σε εκτιμήσεις που σχετίζονται
άμεσα με την οντότητα. Εάν όλα τα βασικά δεδομένα που χρειάζονται στον
καθορισμό της δίκαιης αξίας ενός μέσου είναι παρατηρήσιμα, το μέσο αυτό
περιλαμβάνεται στο Επίπεδο 2.
Εάν ένα ή περισσότερα από τα βασικά δεδομένα δεν βασίζεται σε παρατηρήσιμα
γεγονότα της αγοράς, το μέσο περιλαμβάνεται στο Επίπεδο 3.
Για τις συγκεκριμένες τεχνικές αποτίμησης που χρησιμοποιούνται για την
αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων σε Επίπεδο 3 αναφέρονται στη Σημείωση
4.
Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει αλλαγές στις επενδύσεις Επιπέδου 3 για το έτος
που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2013:
Μετοχικοί
τίτλοι
€

Σύνολο
€

Την 1 Ιανουαρίου 2013
Προσθήκες

70.188

70.188

Στις 31 Δεκεμβρίου 2013

70.188

70.188

Κατά τη διάρκεια του 2013, μετά τις αποφάσεις του Eurogroup του Μαρτίου, η
Εταιρεία απέκτησε 467.919 μετοχές της Τράπεζας Κύπρου, που αποτιμούνται με
βάση μία εκτίμηση Επιπέδου 3. Η ευαισθησία της αποτίμησης των μετοχών της
Τράπεζας Κύπρου στα μη παρατηρήσιμα δεδομένα που εμπλέκονται,
παρουσιάζονται στον πιο κάτω πίνακα:
Κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα +/- 20%

Ψηλότερη/χαμηλότερη επίπτωση: €18.478

Αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας +/- 20% Ψηλότερη/χαμηλότερη επίπτωση: €55.434
Επίπτωση της προσαρμογής της +/- 20%
κεφαλαιοποίησης με ίδια μέσα

4

Ψηλότερη/χαμηλότερη επίπτωση: €70.188

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.
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(i)

Σημαντικοί λογιστικοί υπολογισμοί και παραδοχές (συνέχεια)


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.
Αν το τελικό αποτέλεσμα (στους τομείς που χρειάζονται κρίση) διαφέρουν
από τους υπολογισμούς της Διέυθυνσης, τότε η Εταιρεία θα πρέπει να
μειώσει την εισπρακτέα φορολογία κατά €350.260.



Ζημιά απομείωσης τραπεζικών καταθέσεων
Στις 26 Μαρτίου 2013, η Εταιρεία κατείχε καταθέσεις ύψους €1.083.116
στην Τράπεζα Κύπρου και €1.187.786 στη Λαϊκή Τράπεζα. Μετά την
απόφαση του Eurogroup στις 25 Μαρτίου 2013, τα ανασφάλιστα υπόλοιπα
τραπεζικών καταθέσεων της Εταιρείας με τη Λαϊκή Τράπεζα και την
Τράπεζα Κύπρου έχουν υποστεί ζημιά απομείωσης. Για τον υπολογισμό
της ζημίας απομείωσης που υπέστηκε, η Εταιρεία έχει εκτιμήσει ότι, εν όψει
της διάλυσης της Λαϊκής Τράπεζας, δεν θα είναι σε θέση να ανακτήσει
οποιαδήποτε ποσά που υπερβαίνουν το ασφαλισμένο υπόλοιπο και ως εκ
τούτου έχει αναγνωρίσει ζημία απομείωσης του ανασφάλιστου υπολοίπου
ύψους €1.087.786. Για τον υπολογισμό της ζημίας απομείωσης επί των
ανασφάλιστων τραπεζικών υπολοίπων με την Τράπεζα Κύπρου που
κρατούνταν στις 26 Μαρτίου 2013, η Εταιρεία θεώρησε ότι δεν υπήρξε ζημία
απομείωσης για τις τραπεζικές καταθέσεις που δεν είχαν μετατραπεί σε
μετοχές, αλλά έχει υποστεί ζημία απομείωσης ως αποτέλεσμα της
μετατροπής του 47,5% των ανασφάλιστων τραπεζικών καταθέσεων σε
συνήθεις μετοχές της Τράπεζας Κύπρου. Η ζημιά απομείωσης έχει
υπολογιστεί σε €397.131 που είναι η διαφορά μεταξύ του υπολοίπου των
καταθέσεων των € 467.919 το οποίο μετατράπηκε σε 467.919 συνήθεις
μετοχές της Τράπεζας Κύπρου και της δίκαιης αξίας αυτών των μετοχών
που έχει υπολογιστεί στα €0,15 ανά μετοχή .
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(i)

Σημαντικοί λογιστικοί υπολογισμοί και παραδοχές (συνέχεια)


Ζημιά απομείωσης τραπεζικών καταθέσεων (συνέχεια)
Λόγω της απουσίας μιας χρηματιστηριακής τιμής για τις μετοχές της
Τράπεζας Κύπρου, και εν όψει των δραστικών αλλαγών στις
δραστηριότητες, τις εργασίες και τη δομή της Τράπεζας Κύπρου ως
αποτέλεσμα των αποφάσεων του Eurogroup το Μάρτιο του 2013, η
Εταιρεία έχει υπολογίσει τη δίκαιη αξία των μετοχών τόσο για σκοπούς
αρχικής αναγνώρισης τους όσο και στις 31 Δεκεμβρίου 2013,
χρησιμοποιώντας αποτίμηση Επιπέδου 3. Η προσέγγιση που
ακολουθήθηκε σε αυτή την αποτίμηση λάμβανε υπόψη συγκρίσιμα
πολλαπλάσια τιμής προς λογιστική αξία στα οποία έχουν γίνει
προσαρμογές για να λαμβάνουν υπόψη τις διαφορές στη ρευστότητα, την
κεφαλαιακή επάρκεια, την πιστοληπτική ικανότητα, καθώς και την επίδρασή
της κεφαλαιοποίησης με ίδια μέσα (“bail-in”) που αφορά ειδικά την Τράπεζα
Κύπρου. Οι προσαρμογές αυτές συνεπάγονται σημαντικό βαθμό
αβεβαιότητας των εκτιμήσεων και κρίση. Η ευαισθησία σχετικών
σημαντικών υπολογισμών παρουσιάζεται στη Σημείωση 3.

(ii)

Σημαντικές εκτιμήσεις στην εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών της
Εταιρείας


Απομείωση αξίας των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
διαθέσιμων προς πώληση
Η Εταιρεία ακολουθεί τις πρόνοιες του ΔΛΠ 39 για να αποφασίσει πότε μια
επένδυση διαθέσιμη προς πώληση 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.
Αν οι παραδοχές που έγιναν σε σχέση με τη διάρκεια και την έκταση που η
δίκαιη αξία είναι κάτω από το κόστος δεν επαληθευτούν το 2013, η Εταιρεία
θα υποστεί επιπρόσθετη ζημιά ύψους €1.081.661 στις οικονομικές
καταστάσεις του 2013, που αντιπροσωπεύει τη μεταφορά του συνολικού
αποθεματικού δίκαιης αξίας στις κερδοζημιές.

(31)
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Revenue

Πωλήσεις ΤΖΟΚΕΡ
Πωλήσεις ΠΡΟΤΟ
Πωλήσεις EXTRA 5
Πωλήσεις SUPER 3
Πωλήσεις ΛΟΤΤΟ
Πωλήσεις ΚΙΝΟ
Πωλήσεις ΠΡΟΠΟ
Πωλήσεις ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ

6

2012
€

24.653.895
5.425.970
853.816
4.830.221
6.067.922
146.132.559
221.068
39.334
188.224.785

24.731.396
4.656.510
1.044.645
5.606.519
6.350.848
134.385.506
267.409
39.733
177.082.566

Άλλα έσοδα

Πιστωτικοί τόκοι:
Τραπεζικά υπόλοιπα
Δάνεια σε συγγενικά μέρη (Σημ. 26(iv))
Διάφοροι άλλοι τόκοι
Σύνολο πιστωτικών τόκων

7

2013
€

2013
€

2012
€

709.708
941
710.649

838.953
37.877
231
877.061

2013
€

2012
€

622

7.885

Άλλες (ζημιές)/κέρδη - καθαρές

Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός:
Κέρδος από πωλήσεις (Σημ. 15)
Ζημία απομείωσης σε τραπεζικά υπόλοιπα (Σημ. 3)

(1.485.517)

-

Σύνολο άλλων ζημιών - καθαρά

(1.484.895)

7.885

(32)
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Ανάλυση εξόδων κατά είδος
2013
€

Αποσβέσεις (Σημ. 15 και 16)
Επιδιορθώσεις και συντήρηση
Ενοίκια λειτουργικών μισθώσεων
Ασφάλειες
Αμοιβή ελεγκτών
Εμπορικά εισπρακτέα - προβλέψη απομείωσης για επισφαλή χρέη (Σημ. 18)
Κόστος προσωπικού (Σημ. 9)
Έξοδα διαφήμισης και προώθησης
Λοιπά έξοδα
Χορηγίες
Δικηγορικά
Προμήθεια πρακτόρων
Θεωρητικά κέρδη
Δικαιώματα στην Κυπριακή Δημοκρατία
Δικαιώματα πρός ΟΠΑΠ Α.Ε.
Αποζημίωση πρακτόρων για Φ.Π.Α.
Φιλοδορήματα πρακτόρων
Εμπορικά εισπρακτέα - απομείωση για επισφαλη χρέη
Έξοδα ασφάλισης
Επισφαλή χρέη που ανακτήθηκαν
Συνολικό κόστος πωλήσεων, εξόδων πωλήσεων και προώθησης και
διοικητικής λειτουργίας

2012
€

102.214
47.118
128.235
66.048
20.576
1.341.725
1.743.531
1.389.088
3.764.496
56.486
16.548.463
123.641.239
12.272.372
18.822.478
2.948.685
94.146
81.942
(44.769)

100.668
162.258
166.255
54.594
17.400
44.769
1.419.753
1.876.824
1.783.913
3.541.651
14.000
15.650.227
115.767.950
12.018.700
17.708.256
2.620.469
138.558
21.897
-

183.024.073

173.108.142

Τα επαγγελματικά δικαιώματα που παρουσιάζονται πιο πάνω, περιλαμβάνουν αμοιβές
ύψους €300 (2012: €3.800) για υπηρεσίες φορολογικών συμβουλών και €Μηδέν (2012:
€750) για άλλες μη ελεγκτικές υπηρεσίες που χρεώθηκαν από το νόμιμο ελεγκτικό γραφείο
της Εταιρείας.
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Κόστος προσωπικού

Μισθοί και ημερομίσθια
Ωφελήματα τερματισμού υπηρεσιών
Κοινωνικές ασφαλίσεις και άλλα ταμεία
Εισφορές στο Ταμείο Προνοίας

2013
€

2012
€

1.209.874
66.747
65.104
1.341.725

1.216.756
80.000
60.042
62.955
1.419.753

Η Εταιρεία έχει ένα σχέδιο καθορισμένων συνεισφορών, το Ταμείο Προνοίας Υπαλλήλων
ΟΠΑΠ (Κύπρου) Λίμιτεδ, που χρηματοδοτείται ξεχωριστά και ετοιμάζει τις δικές του
οικονομικές καταστάσεις από το οποίο οι υπάλληλοι δικαιούνται πληρωμή ορισμένων
ωφελημάτων κατά την αφυπηρέτηση ή πρόωρο τερματισμό των υπηρεσιών τους.

10

Χρηματοδοτικά έξοδα

Χρεωστικοί τόκοι:
Καθυστερημένη φορολογία

2013
€

2012
€

495

150

(33)
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Χρέωση φορολογίας

Τρέχουσα φορολογία:
Εταιρικός φόρος
Φορολογία προηγούμενων ετών:
Εταιρικός φόρος
Αμυντική εισφορά
Χρέωση φορολογίας

2013
€

2012
€

507.122

488.452

507.122

5.014
928
494.394

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

Κέρδος πριν τη φορολογία
Φόρος υπολογιζόμενος με το εφαρμόσιμο ποσοστό εταιρικής φορολογίας
ύψους 12.5% (2012 : 10%)
Φορολογική επίδραση εξόδων που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς
Φορολογική επίδραση εκπτώσεων και εισοδήματος που δεν υπόκεινται σε
φορολογία
Φόροι προηγουμένων ετών
Χρέωση φορολογίας

2013
€

2012
€

4.425.971

4.859.220

553.247
5.566

485.922
4.587

(51.691)
507.122

(2.057)
5.942
494.394

Ο συντελεστής φόρου εισοδήματος για την Εταιρεία είναι 10% μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου
2012, και 12,5% από την 1 Ιανουαρίου 2013.
Από το φορολογικό έτος 2012, φορολογικές ζημιές μέχρι 5 ετών μπορούν να μεταφερθούν
και να χρησιμοποιηθούν έναντι φορολογικών κερδών.
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 αξιόγραφων που εμπίπτουν στον ορισμό των τίτλων για
φορολογικούς σκοπούς (περιλαμβανομένων μετοχών, χρεογράφων, ομολόγων,
δικαιωμάτων επ' αυτών, κλπ) εξαιρούνται από Κυπριακό εταιρικό φόρο.
Πιθανές φορολογικές υποχρεώσεις που δεν προσαρμόζονται στις οικονομικές
καταστάσεις, αποτελούνται άπο:
1) Μη αναγνώρισης της απομειωσης των ανασφάλιστων τραπεζικών τρεχούμενων
λογαριασμών της Λαϊκής Τράπεζας και της Τράπεζας Κύπρου, ύψους €1.485.517.
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Χρέωση φορολογίας (συνέχεια)

2) Μη αναγνώριση των πιστωτικών τόκων απο τραπεζικά ύπολοιπα ύψους €709.708, για
τους οποίους έκτακτη αμυντική εισφορά ύψους € 199.434 παρακρατήθηκε στην πηγή, με
την αιτιολογία ότι το εν λόγω εισόδημα από τόκους έχει παθητικό χαρακτήρα.
Η (χρέωση)/πίστωση φορολογίας που σχετίζεται με στοιχεία άλλων συνολικών
εισοδημάτων είναι ως εξής:
Φορολογικές επιδράσεις των στοιχείων των άλλων συνολικών εισοδημάτων
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου
2013

Χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία
διαθέσιμα προς πώληση:
Κέρδος δίκαιης αξίας
Άλλα συνολικά εισοδήματα

12

2012

(Χρέωση)/
Πριν τη
πίστωση
φορολογία φορολογίας
€
€

Μετά τη
φορολογία
€

1.067.911
1.067.911

1.067.911
1.067.911

-

Πριν τη
φορολογία
€

(Χρέωση)/
πίστωση
φορολογίας
€

Μετά τη
φορολογία
€

13.750
13.750

-

13.750
13.750

Μερίσματα ανά μετοχή

Κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση στις 15 Μαρτίου 2013, προτάθηκε μέρισμα σε σχέση
με το κέρδος για τα έτη που έληξαν 31 Δεκεμβρίου 2011 και 2012 ύψους €2,568 ανά
μετοχή συνολικού ποσού ύψους €4.364.835. Το μέρισμα πληρώθηκε στις 30 Μαΐου 2013.
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Χρηματοοικονομικά μέσα ανά κατηγορία
Δάνεια και Διαθέσιμα προς
εισπρακτέα
πώληση
€
€

Σύνολο
€

31 Δεκεμβρίου 2012
Περιουσιακά στοιχεία όπως
παρουσιάζονται στον ισολογισμό
Περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση
Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα (εκτός από
προπληρωμές)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

-

190.207

190.207

1.934.751
29.753.792

-

1.934.751
29.753.792

Σύνολο

31.688.543

190.207

31.878.750

Άλλες χρηματοοικονομικές
υποχρεώσεις
€

Σύνολο
€

Υποχρεώσεις όπως παρουσιάζονται στον ισολογισμό
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές (εκτός από υποχρεώσεις που
προβλέπονται από τον νόμο)
Εγγυητικές καταθέσεις απο πράκτορες

25.298.564
193.974

25.298.564
193.974

Σύνολο

25.492.538

25.492.538
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Χρηματοοικονομικά μέσα ανά κατηγορία (συνέχεια)
Δάνεια και Διαθέσιμα προς
εισπρακτέα
πώληση
€
€

Σύνολο
€

31 Δεκεμβρίου 2013
Περιουσιακά στοιχεία όπως
παρουσιάζονται στον ισολογισμό
Περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση
Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα (εκτός από
προπληρωμές)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

-

1.328.306

1.328.306

2.017.995
18.609.477

-

2.017.995
18.609.477

Σύνολο

20.627.472

1.328.306

21.955.778

Άλλες χρηματοοικονομικές
υποχρεώσεις
€

Σύνολο
€

Υποχρεώσεις όπως παρουσιάζονται στον ισολογισμό
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές (εκτός από υποχρεώσεις που
προβλέπονται από τον νόμο)
Εγγυητικές καταθέσεις απο πράκτορες

14.765.605
184.567

14.765.605
184.567

Σύνολο

14.950.172

14.950.172
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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:

Εμπορικά εισπρακτέα
Συμβαλλόμενα μέρη χωρίς εξωτερική πιστωτική αξιολόγηση
Ομάδα 1
Ομάδα 2

2013
€

2012
€

1.852.678
1.852.678

111.609
1.682.567
1.794.176

4.953

8.210

2013
€

2012
€

7.546.755
11.062.722
18.609.477

2.606.654
27.147.114
29.753.768

Άλλα εισπρακτέα που δεν είναι ληξιπρόθεσμα ή απομειωμένα
Ομάδα 3

Μετρητά στην τράπεζα και βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις,
σύμφωνα με την πιστωτική αξιολόγηση της Moody's που εκδόθηκε στις
2 Ιανουαρίου 2014)(1)
Ca
Caa1
(1)

Το υπόλοιπο του στοιχείου του ισολογισμού ‘ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα’ είναι μετρητά στο ταμείο.

Ομάδα 1 – νέοι πράκτορες (λιγότερο από 6 μήνες).
Ομάδα 2 – υφιστάμενοι πράκτορες (περισσότερο από 6 μήνες) χωρίς αθετήσεις εκπλήρωσης υποχρεώσεων
στο παρελθόν.
Ομάδα 3 – άλλα εισπρακτέα χωρίς αθετήσεις εκπλήρωσης υποχρεώσεων στο παρελθόν.
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Πιστωτική ποιότητα των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
(συνέχεια)

Κανένα από τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν είναι ούτε
ληξιπρόθεσμα ούτε απομειωμένα δεν έχει τύχει επαναδιαπραγμάτευσης το προηγούμενο
έτος.
Κανένα από τα δάνεια και εισπρακτέα από συγγενικά μέρη δεν είναι ληξιπρόθεσμο ή
απομειωμένο.
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Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός
Εγκαταστάσεις
και
εξοπλισμός
€

Την 1 Ιανουαρίου 2012
Κόστος
Συσσωρευμένες αποσβέσεις

Έπιπλα,
σκεύη και
εξοπλισμός
γραφείου
€

Οχήματα
€

Σύνολο
€

756.230
(691.535)

207.654
(166.956)

111.655
(57.048)

1.075.539
(915.539)

64.695

40.698

54.607

160.000

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012
Καθαρή λογιστική αξία στην αρχή του έτους
Προσθήκες
Πωλήσεις
Χρέωση απόσβεσης (Σημ. 8)

64.695
(31.940)

40.698
212.581
(7.550)
(46.417)

54.607
(16.852)

160.000
212.581
(7.550)
(95.209)

Καθαρή λογιστική αξία στο τέλος του έτους

32.755

199.312

37.755

269.822

756.230
(723.475)

292.861
(93.549)

109.478
(71.723)

1.158.569
(888.747)

32.755

199.312

37.755

269.822

Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013
Καθαρή λογιστική αξία στην αρχή του έτους
Προσθήκες
Χρέωση απόσβεσης (Σημ. 8)

32.755
(28.191)

199.312
13.990
(53.679)

37.755
(16.844)

269.822
13.990
(98.714)

Καθαρή λογιστική αξία στο τέλος του έτους

4.564

159.623

20.911

185.098

305.160
(145.537)

109.478
(88.567)

581.247
(396.149)

159.623

20.911

185.098

Καθαρή λογιστική αξία

Την 31 Δεκεμβρίου 2012
Κόστος
Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Καθαρή λογιστική αξία

Την 31 Δεκεμβρίου 2013
Κόστος
Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Καθαρή λογιστική αξία

166.609
(162.045)
4.564

Στην κατάσταση ταμειακών ροών οι εισπράξεις από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων
και εξοπλισμού περιλαμβάνουν:

Καθαρή λογιστική αξία
Κέρδος από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού (Σημ. 7)
Εισπράξεις από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού

2013
€

2012
€

622
622

7.550
7.885
15.435
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Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός (συνέχεια)

Ενοίκια λειτουργικών μισθώσεων ύψους €128.325 (2012: €166.255) που σχετίζονται με τις
εκμισθώσεις ακινήτων περιλαμβάνονται στις κερδοζημιές (Σημ. 8).
Χρέωση απόσβεσης ύψους €28.191 (2012: €31.940) χρεώθηκαν στο “κόστος πωλήσεων”,
ποσό ύψους €70.523 (2012: €63.269) χρεώθηκε στα “έξοδα διοικητικής λειτουργίας”.
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Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Λογισμικά
προγράμματα
€

Την 1 Ιανουαρίου 2012
Κόστος
Συσσωρευμένες αποσβέσεις

174.647
(167.298)
7.349

Καθαρή λογιστική αξία
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012
Καθαρή λογιστική αξία στην αρχή του έτους
Προσθήκες
Χρέωση απόσβεσης (Σημ. 8)

7.349
3.526
(5.459)

Καθαρή λογιστική αξία στο τέλος του έτους

5.416

Την 31 Δεκεμβρίου 2012
Κόστος
Συσσωρευμένες αποσβέσεις

178.173
(172.757)
5.416

Καθαρή λογιστική αξία
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013
Καθαρή λογιστική αξία στην αρχή του έτους
Προσθήκες
Χρέωση απόσβεσης (Σημ. 8)

5.416
1.982
(3.500)

Καθαρή λογιστική αξία στο τέλος του έτους

3.898

Την 31 Δεκεμβρίου 2013
Κόστος
Συσσωρευμένες αποσβέσεις

21.662
(17.764)
3.898

Καθαρή λογιστική αξία

17

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση

Στην αρχή του έτους
Προσθήκες
Κέρδη δίκαιης αξίας που μεταφέρονται στα άλλα συνολικά εισοδήματα,
καθαρά (Σημ. 21)
Στο τέλος του έτους

2013
€

2012
€

190.207
70.188

176.457
-

1.067.911
1.328.306

13.750
190.207

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση αναλύονται ως εξής:

Εισηγμένοι τίτλοι:
Χρηματιστήριο Αξιών του Μιλάνο
Μη εισηγμένοι τίτλοι

2013
€

2012
€

1.258.118
70.188
1.328.306

190.207
190.207

(38)
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Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση
(συνέχεια)

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση αναλύονται ανά
νόμισμα ως εξής:

Ευρώ - νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης

2013
€

2012
€

1.328.306
1.328.306

190.207
190.207

Κανένα από τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία δεν είναι ληξιπρόθεσμο ή
απομειωμένο.
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Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα
2013
€

2012
€

Εμπορικά εισπρακτέα
Μείον: Πρόβλεψη απομείωσης για επισφαλή εισπρακτέα
Εμπορικά εισπρακτέα - καθαρά

2.013.042
2.013.042

1.971.310
(44.769)
1.926.541

Προπληρωμές
Άλλα εισπρακτέα

25.772
4.953
2.043.767

108.771
8.210
2.043.522

Η λογιστική αξία των εμπορικών και άλλων εισπρακτέων είναι περίπου η ίδια με τη δίκαιη
αξία.
Στις 31 Δεκεμβρίου 2013, εμπορικά εισπρακτέα ύψους €1.852.678 (2012: €1.794.176)
δεν ήταν ληξιπρόθεσμα ούτε απομειωμένα.
Εμπορικά εισπρακτέα τα οποία είναι ληξιπρόθεσμα εντός τριών μηνών δεν θεωρούνται να
έχουν υποστεί απομείωση. Στις 31 Δεκεμβρίου 2013, εμπορικά εισπρακτέα ύψους
€160.364 (2012: €132.365) ήταν ληξιπρόθεσμα αλλά δεν είχαν υποστεί απομείωση. Αυτά
αποτελούνται από ένα αριθμό ανεξάρτητων πελατών για τους οποίους δεν υπάρχει
πρόσφατο ιστορικό αθέτησης εκπλήρωσης υποχρεώσεων. Η Εταιρεία δεν κατέχει
οποιεσδήποτε εγγυήσεις σε σχέση με τα υπόλοιπα αυτά, πέραν των εγγυητικών
καταθέσεων από πράκτορες όπως αναφέρεται στη Σημείωση 22. Η χρονολογική ανάλυση
αυτών των εμπορικών εισπρακτέων έχει ως εξής:

Μέχρι 30 ημέρες
31 - 60 ημέρες
61-90 ημέρες
91 ήμερες και άνω

2013
€

2012
€

42.353
16.924
2.595
98.492
160.364

1.078
54.156
10.181
66.950
132.365

(39)
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Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα (συνέχεια)

Το ποσό της πρόβλεψης για απομείωση εμπορικών εισπρακτέων στις 31 Δεκεμβρείου
2013 ήταν μηδέν (2012 : €44.769). Η κίνηση στην πρόβλεψη για απομείωση των
εμπορικών εισπρακτέων της Εταιρείας είναι ως ακολούθως:

Την 1 Ιανουαρίου
Πρόβλεψη για απομείωση εισπρακτέων (Σημ. 8)
Εισπρακτέα που ανακτήθηκαν
Στις 31 Δεκεμβρίου 2013

2013
€

2012
€

44.769
(44.769)
-

44.769
44.769

Η δημιουργία και η αντιστροφή πρόνοιας στα εισπρακτέα τα οποία έχουν υποστεί
απομείωση έχουν συμπεριληφθεί στα "έξοδα πωλήσεων και προώθησης" στις
κερδοζημιές (Σημ. 8).
Οι άλλες ομάδες των εμπορικών και άλλων εισπρακτέων δεν περιλαμβάνουν
περιουσιακά στοιχεία τα οποία έχουν υποστεί απομείωση ή είναι ληξιπρόθεσμα.
Η μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο την ημερομηνία του ισολογισμού είναι η λογιστική
αξία καθε ομάδας εισπρακτέων που αναφέρεται πιο πάνω. Η Εταιρεία δεν έχει
οπιοδήποτε ενέχυρο ως εξασφάλιση.
Οι λογιστικές αξίες των εμπορικών και άλλων εισπρακτέων της Εταιρείας αναλύονται ανά
νόμισμα ως εξής:

Ευρώ - νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης
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2013
€

2012
€

2.043.767

2.043.522

2013
€

2012
€

15.347.126
3.262.351
18.609.477

29.753.184
608
29.753.792

Μετρητά και τραπεζικά υπόλοιπα

Μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις

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

Μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο
Μείον
Τραπεζικά υπόλοιπα με αρχική ημερομηνία λήξης πέραν των τριών μηνών
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

2013
€

2012
€

18.609.477

29.753.792

(368.845)
18.240.632

29.753.792

(40)
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Μετρητά και τραπεζικά υπόλοιπα (συνέχεια)

Τραπεζικές καταθέσεις με αρχική διάρκεια άνω των 3 μηνών περιλαμβάνουν
προθεσμιακές καταθέσεις στην Τράπεζα Κύπρου ύψους €368.845 με διάρκεια έξι, εννέα
και δώδεκα μήνες για τις οποίες η Τράπεζα Κύπρου έχει τη δυνατότητα να ανανεώσει για
μια πρόσθετη περίοδο της ίδιας διάρκειας. Η Εταιρία έχει ταξινομήσει αυτά τα υπόλοιπα
ως κυκλοφορούντα καθώς η εταιρεία αναμένει ότι η Τράπεζα Κύπρου δεν θα ασκήσει το
δικαίωμά της να τα ανανεώσει για μια ακόμη θητεία και το υπόλοιπο θα είναι διαθέσιμο
προς χρήση εντός των επόμενων 12 μηνών από την ημερομηνία του ισολογισμού. Τον
Ιανουάριο του 2014, η κατάθεση των έξι μηνών αποδεσμεύτηκε.
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αναλύονται ανά νόμισμα ως εξής:

Ευρώ - νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης
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2013
€

2012
€

18.609.477

29.753.792

Μετοχικό κεφάλαιο
2013
Αριθμός
μετοχών

€

2012
Αριθμός
μετοχών

€

Εγκεκριμένο
Μετοχές αξίας €1 η καθεμιά

1 700 000

1.700.000

1 700 000

1.700.000

1 700 000

1.700.000

1 700 000

1.700.000

Εκδόθηκε και πληρώθηκε εξολοκλήρου
Μετοχές αξίας €1 η καθεμιά

21

Άλλα αποθεματικά
Χρηματοοικονομικά
περιουσιακά
στοιχεία διαθέσιμα
προς πώληση
€

Την 1 Ιανουαρίου 2012
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
διαθέσιμα προς πώληση:
Κέρδος δίκαιης αξίας (Σημ. 17)
Στις 31 Δεκεμβρίου 2012/1 Ιανουαρίου
2013

13.750
13.750

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
διαθέσιμα προς πώληση:
Κέρδος δίκαιης αξίας (Σημ. 17)

1.067.911

Στις 31 Δεκεμβρίου 2013

1.081.661

(41)
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Εγγυητικές καταθέσεις από πράκτορες

Οι εγγυητικές καταθέσεις από πράκτορες περιλαμβάνουν εγγυήσεις που έχουν καταβληθεί
από τους πράκτορες σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν τη σχέση της εταιρείας
με αυτούς. Οι εγγυήσεις αυτές χρησιμοποιούνται για να αντισταθμίσουν επισφαλείς
απαιτήσεις από πράκτορες και επιστρέφονται σε αυτούς κατά τον τερματισμό της
συνεργασίας τους με την Εταιρεία.
Η δίκαιη αξία των εγγυητικών καταθέσεων δεν διαφέρει σημαντικά από τη λογιστική τους
αξία κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.
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Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές

Εμπορικοί πιστωτές
Πληρωτέα στη μητρική εταιρεία (Σημ. 26(iii))
Άλλοι πιστωτές
Οφειλές προς την Κυπριακή Δημοκρατία
Κέρδη οφειλόμενα σε νικητές
Αναβαλλόμενο εισόδημα
Εκκρεμείς χορηγίες

2013
€

2012
€

578.091
5.412.898
1.130.153
352.430
2.507.538
262.685
5.576.468
15.820.263

612.097
14.402.463
1.105.539
3.236.165
2.686.337
167.607
4.061.835
26.272.043

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:

Ευρώ - νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης

2013
€

2012
€

15.820.263

26.272.043
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Ενδεχόμενες υποχρεώσεις

(i)

Στις 31 Δεκεμβρίου 2013 υπήρχαν εκκρεμείς αγωγές εναντίον της Εταιρείας σε
σχέση με τις δραστηριότητες της. Με βάση νομική συμβουλή, το Διοικητικό
Συμβούλιο της Εταιρείας πιστεύει ότι υπάρχει επαρκής υπεράσπιση έναντι αυτών
των αγωγών και ότι δεν προβλέπεται να προκύψουν οποιεσδήποτε ζημιές για την
Εταιρεία. Επομένως δεν έχει γίνει πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις σχετικά
με αυτές τις αγωγές.

(42)
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Δεσμεύσεις

(i)

Δεσμεύσεις για λειτουργικές μισθώσεις – όπου η Εταιρεία είναι ο μισθωτής
Κατά τη διάρκεια του έτους η Εταιρεία μεταφέρθηκε σε νέα γραφεία τα οποία
ενοικιάζει σύμφωνα με λειτουργικές μισθώσεις.
Το σύνολο των ελάχιστων μελλοντικών καταβολών μισθωμάτων σύμφωνα με τις μη
ακυρώσιμες λειτουργικές μισθώσεις είναι ως εξής:

Μέχρι 1 έτος
Από 1 μέχρι 5 έτη
Μετά από 5 έτη
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2013
€

2012
€

131.472
580.624
499.319
1.211.415

126.416
558.292
653.123
1.337.831

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. Η Emma Capital Limited ελέγχει τελικά την Εταιρεία.
Οι πιο κάτω συναλλαγές έγιναν με συγγενικά μέρη:
(i)

Δικαιώματα στην ΟΠΑΠ Α.Ε.

Δικαιώματα :
ΟΠΑΠ Α.Ε. (μητρική εταιρεία)

2013
€

2012
€

18.822.478

17.709.147

Οι πιο πάνω συναλλαγές αφορούν εμπορικές συναλλαγές.
(ii)

Αμοιβή Συμβούλων και Βασικών Διευθυντικών Στελεχών
Η συνολική αμοιβή των Συμβούλων, οι οποίοι είναι τα Βασικά Διευθυντικά Στελεχη,
ήταν ως ακολούθως:

Αμοιβή υπό εκτελεστική ιδιότητα

(iii)

2013
€

2012
€

322.476

311.080

Υπόλοιπα στο τέλος του έτους που προέρχονται από πωλήσεις/αγορές
υπηρεσιών

Πληρωτέα σε συγγενικά μέρη (Σημ. 23):
ΟΠΑΠ Α.Ε. (μητρική εταιρεία)

2013
€

2012
€

5.412.898

14.402.463

Τα πιο πάνω υπόλοιπα δεν φέρουν τόκο και είναι πληρωτέα σε πρώτη ζήτηση.
Τα πιο πάνω υπόλοιπα αφορούν εμπορικές συναλλαγές.

(43)
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Συναλλαγές με συγγενικά μέρη (συνέχεια)

(iv)

Δάνεια σε συγγενικά μέρη

Δάνεια στην OPAP International Limited:
Στην αρχή του έτους
Δάνεια που αποπληρώθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους
Τόκος που χρεώθηκε (Σημ. 6)
Στο τέλος του έτους

2013
€

2012
€

-

5.866.424
(5.904.301)
37.877
-

Το δάνειο είχε επιτόκιο Euribor συν 0,5% και αποπληρώθηκε πλήρως το 2012.
Το ανωτέρω υπόλοιπο αφορά χρηματοδοτικές δραστηριότητες
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Γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού

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

Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή στις σελίδες 5 μέχρι 6.

(44)
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Πρόσθετες πληροφορίες στην κατάσταση λογαριασμού
αποτελεσμάτων
Κόστος πωλήσεων
για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013
2013
€
Κόστος πωλήσεων
Προμήθειες πρακτόρων
Αποσβέσεις εγκαταστάσεων και εξοπλισμού
Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων
Θεωρητικά κέρδη
Αγορά δελτίων
Θερμικό χαρτί μηχανών
Αποζημίωση πρακτόρων για Φ.Π.Α.
Δικαιώματα προς ΟΠΑΠ Α.Ε.
Δικαιώματα στην Κυπριακή Δημοκρατία
Παροχές υπηρεσιών από τρίτους
Φιλοδωρήματα πρακτόρων

16.548.463
28.191
3.500
123.641.239
125.922
249.766
2.948.685
18.822.478
12.272.372
381.516
94.146
175.116.278

2012
€
15.650.227
31.940
5.459
115.767.950
95.574
211.225
2.620.469
17.708.256
12.018.700
379.399
138.558
164.627.757

(45)
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Πρόσθετες πληροφορίες στην κατάσταση λογαριασμού
αποτελεσμάτων
Ανάλυση εξόδων
για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013
Έξοδα πωλήσεων και προώθησης
Χορηγίες
Έξοδα διαφήμισης
Απομείωση για επισφαλή εισπρακτέα
Πρόβλεψη απομείωσης για επισφαλή εισπρακτέα
Ταξίδια εσωτερικού
Έξοδα ενιαίας εταιρικής εικόνας πρακτορείων
Έξοδα για διάφορες εκδηλώσεις
Επισφαλή χρέη που ανακτήθηκαν

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Αμοιβή συμβούλων
Μισθοί, ημερομίσθια και σχετικά έξοδα
Αποσβέσεις εγκαταστάσεων, εξοπλισμού, γραφείου και οχημάτων
Αμοιβή ελεγκτών
Δικηγορικά
Έξοδα επιδιορθώσεων πρακτορείων
Ενοίκια μισθώσεων εκμετάλλευσης
Επιδιορθώσεις και συντήρηση
Τηλέφωνα και τηλεομοιότυπα
Γραφική ύλη και εκτυπωτικά
Ταχυδρομικά και Έξοδα αγγελιοφόρου
Έξοδα καθαρισμού
Νερό και αποχετευτικά
Ασφάλειες
Ηλεκτρισμός
Εκπαίδευση προσωπικού και πρακτόρων
Ταξίδια εσωτερικού
Έξοδα αυτοκινήτων
Φόροι και άδειες
Διάφορα έξοδα
Έξοδα ασφάλισης

2013
€

2012
€

3.764.496
1.743.531
16.600
103.506
6.188
(44.769)
5.589.552

3.541.651
1.876.824
21.897
44.769
10.752
319.455
3.390
5.818.738

2013
€

2012
€

322.476
1.019.249
70.523
20.576
56.486
31.241
128.235
47.118
259.204
6.102
5.712
3.323
1.133
66.048
15.558
21.848
354
28.259
11.676
121.180
81.942
2.318.243

311.080
1.108.672
63.269
17.400
14.000
297.303
166.255
162.258
230.888
7.952
7.959
5.810
1.505
54.594
29.549
20.228
374
20.056
18.524
123.971
2.661.647
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