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ΟΠΑΠ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΙΜΙΤΕΔ

Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου
Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει την έκθεση του μαζί με τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της
Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009.
Σύσταση
Η Εταιρεία ΟΠΑΠ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΙΜΙΤΕΔ συστάθηκε στην Κύπρο στις 14 Αυγούστου 2003 ως ιδιωτική
εταιρεία περιορισμένης ευθύνης σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113.
Κύρια δραστηριότητα
Η κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας, που δεν έχει αλλάξει από το προηγούμενο έτος, είναι η οργάνωση,
λειτουργία, διεξαγωγή και προώθηση - διαφήμιση όλων των παιχνιδιών της ΟΠΑΠ Α.Ε. που διεξάγονται στην
Κύπρο.
Υποκαταστήματα
Οι δραστηριότητες της Εταιρείας δεν διεξάγονται μέσω οποιουδήποτε υποκαταστήματος.
Ανασκόπηση τρέχουσας κατάστασης, προβλεπόμενες μελλοντικές εξελίξεις και σημαντικοί κίνδυνοι
Η εξέλιξη της Εταιρείας μέχρι σήμερα, τα οικονομικά της αποτελέσματα και η οικονομική της θέση όπως
παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις θεωρούνται ικανοποιητικά.
Ο ετήσιος κύκλος εργασιών ανήλθε σε €197.344.684 σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 23.39% σε σχέση με το
2008. Στην προαναφερόμενη αύξηση συνέβαλαν: η αναμόρφωση των παιχνιδιών με ταυτόχρονη αύξηση της τιμής
της στήλης, τα ΤΖΑΚ ΠΟΤ στο παιχνίδι ΤΖΟΚΕΡ, η θετική εικόνα και αξιοπιστία της Εταιρείας στην
κυπριακή αγορά, η σύγχρονη μηχανογραφική υποδομή, η καθιέρωση συγκεκριμένης στρατηγικής κοινωνικής
προσφοράς και η καθιέρωση ενιαίας εταιρικής εικόνας στα πρακτορεία.
Με στόχο τη σταθεροποίηση των πωλήσεων της Εταιρείας και τη διατήρηση της θετικής της εικόνας στην
κυπριακή αγορά, προγραμματίζονται τα παρακάτω: διοργάνωση σεμιναρίων για επιμόρφωση των πρακτόρων,
εφαρμογή προωθητικών ενεργειών, καλύτερη εξυπηρέτηση των παικτών, ανανέωση των διαφημίσεων των
παιχνιδιών, στοχευμένες ενέργειες κοινωνικής προσφοράς.
Απειλές- κίνδυνοι θεωρούνται: η γενικότερη οικονομική κρίση, τα τυχερά παιχνίδια στο διαδίκτυο και η
ανυπαρξία νομοθετικού πλαισίου για έλεγχό τους, η αυξανόμενη λειτουργία καταστημάτων εταιρειών
στοιχημάτων και νέων παιχνιδιών, το παράνομο στοίχημα όπως και η εφαρμογή του νομοσχεδίου για
απαγόρευση του καπνίσματος στα πρακτορεία.
Αποτελέσματα
Τα αποτελέσματα της Εταιρείας για το έτος παρουσιάζονται στις σελίδες 8 και 9. Το Διοικητικό Συμβούλιο
εισηγείται την πληρωμή μερίσματος όπως παρουσιάζεται πιο κάτω και το υπόλοιπο καθαρό κέρδος για το έτος
μεταφέρεται στα αποθεματικά.
Μερίσματα
H Εταιρεία δεν ενέκρινε την πληρωμή τελικού μερίσματος κατά το έτος 2009(2008: € 2.558.583).
Μετοχικό κεφάλαιο
Δεν υπήρξαν αλλαγές στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά τη διάρκεια του υπό εξέταση έτους.
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ΟΠΑΠ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΙΜΙΤΕΔ

Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου
Διοικητικό Συμβούλιο
Τα μέλη τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ στις 31 Δεκεμβρίου 2009 και κατά την ημερομηνία της έκθεσης αυτής
παρουσιάζονται στη σελίδα 1. Όλοι τους ήταν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθ' όλη τη διάρκεια του έτους
που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009, εκτός από τον κύριο Ευθύμιο Αλεξανδρή που παραιτήθηκε στις 10 Απριλίου
2009. Ο κύριος Χρήστος Χατζηεμμανουήλ παραιτήθηκε στις 3 Φεβρουαρίου 2010 από την θέση του Προέδρου
και την ίδια ημερομηνία ο κύριος Χαράλαμπος Σταματόπουλος διορίστηκε στη θέση του. Την ίδια ημερομηνία
παραιτήθηκαν επίσης οι κύριοι Ισίδωρος Μακρίδης, Κωνσταντίνος Κόλλιας, Ζαχαρίας Κυριάκου και
Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος και διορίστηκαν αντίστοιχα στις θέσεις τους οι κύριοι Ανδρέας Ευσταθιάδης,
Γιώργος Κυριάκος, Αστέριος Λαχανάς, Ηλίας Μυριάνθους και Βενετσάνος Ρογκάκος.
Σύμφωνα με τo Καταστατικό της Εταιρείας όλα τα σημερινά μέλη τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ διατηρoύν τo
αξίωμα τoυς.
Δεν υπήρξαν σημαντικές αλλαγές στην ανάθεση ευθυνών και αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Γεγονότα μεταγενέστερα της λήξης του έτους
Δεν υπήρξαν σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της ημερομηνίας του ισολογισμού που να έχουν σχέση με την
κατανόηση των οικονομικών καταστάσεων.
Ανεξάρτητοι Ελεγκτές
Οι ανεξάρτητοι ελεγκτές, Grant Thornton, έχoυν εκδηλώσει επιθυμία vα εξακολουθήσουν vα παρέχουν τις
υπηρεσίες τoυς και ψήφισμα πoυ vα εξoυσιoδoτεί το Διοικητικό Συμβoύλιο vα καθoρίσει την αμoιβή τoυς, θα
κατατεθεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση.
Με εντoλή τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ,

Έλενα Πάντζιαρου
Γραμματέας
Λευκωσία, Κύπρος, 31 Μαρτίου 2010
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ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΠΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΠΑΠ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΙΜΙΤΕΔ
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Έχουμε ελέγξει τις οικονομικές καταστάσεις της ΟΠΑΠ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΙΜΙΤΕΔ (η
''Εταιρεία'') στις σελίδες 7 μέχρι 30, που αποτελούνται από την κατάσταση οικονομικής
θέσης στις 31 Δεκεμβρίου 2009, και την κατάσταση αποτελεσμάτων, την κατάσταση
συνολικών εσόδων, την κατάσταση αλλαγών στα ίδια κεφάλαια και την κατάσταση ταμειακών
ροών για το έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, και περίληψη των σημαντικών λογιστικών
αρχών και άλλες επεξηγηματικές σημειώσεις.
Ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις Οικονομικές Καταστάσεις
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι υπεύθυνο για την ετοιμασία και δίκαιη
παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ)
και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113. Η ευθύνη αυτή
περιλαμβάνει: σχεδιασμό, εφαρμογή και τήρηση εσωτερικού ελέγχου σχετικού με την
ετοιμασία και τη δίκαιη παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη
λάθη και παραλείψεις, είτε οφειλομένων σε απάτη είτε σε λάθος, επιλογή και εφαρμογή
κατάλληλων λογιστικών αρχών, και υπολογισμό λογιστικών εκτιμήσεων που είναι λογικές υπό
τις περιστάσεις.
Ευθύνη των Ελεγκτών
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη πάνω σ’ αυτές τις οικονομικές καταστάσεις με
βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Ελέγχου. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν όπως συμμορφωνόμαστε με δεοντολογικές απαιτήσεις
και όπως προγραμματίζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο για να πάρουμε λογικές
διαβεβαιώσεις κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη λάθη
και παραλείψεις.
Ένας έλεγχος συνεπάγεται την εκτέλεση διαδικασιών για τη λήψη ελεγκτικής μαρτυρίας για
ποσά και άλλες γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες που
επιλέγονται εξαρτώνται από την κρίση του ελεγκτή, περιλαμβανομένης της εκτίμησης των
κινδύνων ουσιωδών λαθών και παραλείψεων των οικονομικών καταστάσεων, είτε οφειλομένων
σε απάτη είτε σε λάθος. Κάνοντας αυτές τις εκτιμήσεις κινδύνων, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη
του τον εσωτερικό έλεγχο που σχετίζεται με την ετοιμασία και τη δίκαιη παρουσίαση των
οικονομικών καταστάσεων της οικονομικής οντότητας για να σχεδιάσει ελεγκτικές
Σελίδα 4

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΤΗΣ ΟΠΑΠ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΙΜΙΤΕΔ (συνέχεια)
διαδικασίες που είναι κατάλληλες υπό τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση
γνώμης επί της αποτελεσματικότητας του εσωτερικού ελέγχου της οικονομικής οντότητας.
Ένας έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών
αρχών που χρησιμοποιήθηκαν και της λογικότητας των λογιστικών εκτιμήσεων που έγιναν
από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και την αξιολόγηση της γενικής παρουσίασης των
οικονομικών καταστάσεων.
Πιστεύουμε ότι η ελεγκτική μαρτυρία που έχουμε λάβει είναι επαρκής και κατάλληλη για να
παράσχει μια βάση για την ελεγκτική μας γνώμη.
Γνώμη
Κατά τη γνώμη μας, οι οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της
οικονομικής κατάστασης της ΟΠΑΠ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΙΜΙΤΕΔ στις 31 Δεκεμβρίου 2009 και
της χρηματοοικονομικής 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 ΕΕ και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου,
Κεφ. 113.
Έκθεση επί Άλλων Νομικών Απαιτήσεων
Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, αναφέρουμε τα πιο κάτω:
• Έχουμε πάρει όλες τις πληροφορίες και εξηγήσεις που θεωρήσαμε αναγκαίες για σκοπούς
του ελέγχου μας.
• Κατά τη γνώμη μας, έχουν τηρηθεί από την Εταιρεία κατάλληλα λογιστικά βιβλία.
• Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας συμφωνούν με τα λογιστικά βιβλία.
• Κατά τη γνώμη μας και από όσα καλύτερα έχουμε πληροφορηθεί και σύμφωνα με τις
εξηγήσεις που μας δόθηκαν, οι οικονομικές καταστάσεις παρέχουν τις απαιτούμενες από
τον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ 113, πληροφορίες με τον απαιτούμενο τρόπο.
• Κατά τη γνώμη μας, οι πληροφορίες που δίνονται στην έκθεση του Διοικητικού
Συμβουλίου στις σελίδες 2 μέχρι 3 συνάδουν με τις οικονομικές καταστάσεις.
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ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΤΗΣ ΟΠΑΠ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΙΜΙΤΕΔ (συνέχεια)
Άλλο Θέμα
Αυτή η έκθεση, περιλαμβανομένης και της γνώμης, ετοιμάστηκε για τα μέλη της Εταιρείας
ως σώμα και μόνο σύμφωνα με το Άρθρο 156 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113 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.

Grant Thornton
Εγκεκριμένοι Λογιστές
Λευκωσία, 31 Μαρτίου 2010
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ΟΠΑΠ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΙΜΙΤΕΔ

Κατάσταση οικονομικής θέσης
31 Δεκεμβρίου 2009

Σημ.

2009
€

2008
€

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός
Άϋλα στοιχεία ενεργητικού
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση
Άλλα εισπρακτέα ποσά

7
8
9
10

283.983
12.699
2.988.317
5.782.878
9.067.877

230.093
31.213
261.306

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα ποσά
Μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο

11
12

5.822.356
20.822.254
26.644.610

5.198.977
20.763.875
25.962.852

35.712.487

26.224.158

13

1.700.000
1.228.317
14.081.254
17.009.571

1.700.000
6.326.535
8.026.535

Μη τρέχουσες υποχρεώσεις
Εγγυητικές καταθέσεις από πράκτορες

14

184.363
184.363

180.202
180.202

Τρέχουσες υποχρεώσεις
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις

15
16

18.357.119
161.434
18.518.553

17.960.860
56.561
18.017.421

Σύνολο υποχρεώσεων

18.702.916

18.197.623

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

35.712.487

26.224.158

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεματικό δίκαιης αξίας
Συσσωρευμένα κέρδη

Στις 31 Μαρτίου 2010 το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΠΑΠ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΙΜΙΤΕΔ ενέκρινε αυτές τις
οικονομικές καταστάσεις για έκδοση.
....................................
Χαράλαμπος Σταματόπουλος
Πρόεδρος

....................................
Γιώργος Κυριάκος
Σύμβουλος

Οι σημειώσεις στις σελίδες 12 μέχρι 30 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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ΟΠΑΠ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΙΜΙΤΕΔ

Κατάσταση αποτελεσμάτων
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009

Σημ.
Εισοδήματα
Κόστος πωλήσεων
Μικτό κέρδος
Άλλα έσοδα
Έξοδα διοίκησης
Έξοδα διανομής και πωλήσεων
Κέρδος από εργασίες
Έσοδα χρηματοδότησης
Έξοδα χρηματοδότησης
Κέρδος πριν από τη φορολογία
Φορολογία
Κέρδος για το έτος

2009
€

2008
€

197.344.684 159.941.012
(183.068.304) (148.567.558)
14.276.380
11.373.454
17
18
20
20
21

4.567
(2.282.188)
(4.034.138)
7.964.621
663.451
(3.919)
8.624.153

14.703
(1.799.573)
(3.314.105)
6.274.479
806.269
(2.881)
7.077.867

(869.434)
7.754.719

(754.024)
6.323.843

Οι σημειώσεις στις σελίδες 12 μέχρι 30 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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ΟΠΑΠ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΙΜΙΤΕΔ

Κατάσταση συνολικών εσόδων
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009

2009
€

2008
€

Κέρδος για το έτος

7.754.719

6.323.843

Συνολικά έσοδα
Κέρδη δίκαιης αξίας χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
διαθέσιμων προς πώληση
Άλλα συνολικά έσοδα, μετά τη φορολογία

1.228.317
1.228.317

Συνολικά έσοδα για το έτος

8.983.036

Σημ.

6.323.843

Οι σημειώσεις στις σελίδες 12 μέχρι 30 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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ΟΠΑΠ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΙΜΙΤΕΔ

Κατάσταση αλλαγών στα ίδια κεφάλαια
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009

Την 1 Ιανουαρίου 2008
Συνολικά έσοδα
Κέρδος για το έτος
Συναλλαγματική διαφορά από αλλαγή
στο νόμισμα λειτουργίας
Συνολικά έσοδα για το 2008
Άλλες αλλαγές στα ίδια κεφάλαια
Μερίσματα
Στις 31 Δεκεμβρίου 2008/ 1
Ιανουαρίου 2009
Συνολικά έσοδα
Κέρδος για το έτος
Αλλαγή δίκαιης αξίας
Συνολικά έσοδα για το 2009
Στις 31 Δεκεμβρίου 2009

Μετοχικό
κεφάλαιο
€
1.702.692
(2.692)
(2.692)
1.700.000
1.700.000

Αποθεματικό
δίκαιης αξίας χρηματοοικονομικά
περιουσιακά
στοιχεία διαθέσιμα
προς πώληση
€
-

Συσσωρευμένα
κέρδη
€
2.558.583

Ολικό
€
4.261.275

-

6.323.843

6.323.843

-

2.692
6.326.535

6.323.843

-

(2.558.583)
(2.558.583)

(2.558.583)
(2.558.583)

-

6.326.535

8.026.535

1.228.317
1.228.317

7.754.719
7.754.719

7.754.719
1.228.317
8.983.036

1.228.317

14.081.254

17.009.571

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

Οι σημειώσεις στις σελίδες 12 μέχρι 30 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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ΟΠΑΠ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΙΜΙΤΕΔ

Κατάσταση ταμειακών ροών
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009

Σημ.
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδος πριν από τη φορολογία
Αναπροσαρμογές:
Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού
Απόσβεση άυλων περιουσιακών στοιχείων
(Κέρδος) από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού
Πιστωτικά μερίσματα
Πιστωτικούς τόκους

7
8
20
20

Αλλαγές στο κεφάλαιο κινήσεως:
Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα ποσά
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές
Ροή μετρητών από εργασίες
Πληρωμή φόρων
Καθαρά μετρητά από λειτουργικές δραστηριότητες
Επενδυτικές δραστηριότητες
Πληρωμή για αγορά άυλων στοιχείων ενεργητικού
Πληρωμή για αγορά ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού
Πληρωμή για αγορά χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
διαθέσιμων προς πώληση
Δάνεια που παραχωρήθηκαν
Είσπραξη από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού
Είσπραξη τόκων
Είσπραξη μερισμάτων
Καθαρά μετρητά (για) / από επενδυτικές δραστηριότητες

8
7

7

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από νέες εγγυητικές καταθέσεις πρακτόρων
Πληρωμή μερισμάτων
Καθαρά μετρητά από / (για) χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Καθαρή αύξηση σε μετρητά και αντίστοιχα μετρητών
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών:
Στην αρχή του έτους
Στο τέλος του έτους

12
12

2009
€

2008
€

8.624.153

7.077.867

143.812
18.825
(4.567)
(11.000)
(652.451)
8.118.772

158.502
18.955
(8.503)
(805.278)
6.441.543

(623.379)
392.920
7.888.313
(764.815)
7.123.498

(614.987)
4.392.685
10.219.241
(553.870)
9.665.371

(311)
(202.882)

(7.032)
(119.714)

(1.760.000)
(5.740.000)
10.000
609.574
11.000
(7.072.619)

22.055
805.278
700.587

7.500
7.500

55.882
(2.558.583)
(2.502.701)

58.379

7.863.257

20.763.875
20.822.254

12.900.618
20.763.875

Οι σημειώσεις στις σελίδες 12 μέχρι 30 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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ΟΠΑΠ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΙΜΙΤΕΔ

Σημειώσεις στις οικονομικές καταστάσεις
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009

1. Σύσταση και κύριες δραστηριότητες
Χώρα συστάσεως
Η Εταιρεία ΟΠΑΠ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΙΜΙΤΕΔ (η ''Εταιρεία'') συστάθηκε στην Κύπρο στις 14 Αυγούστου 2003 ως
ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113. Το εγγεγραμμένο
γραφείο της είναι στην Λυκαβητού 58, Έγκωμη, 2401 Λευκωσία.
Ο ΟΠΑΠ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΙΜΙΤΕΔ διέπεται σήμερα από το Νόμο 34 (ΙΙΙ) / 2003 που κυρώνει τη συμφωνία
μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κύπρου, για όρους οργάνωσης,
λειτουργίας, διεξαγωγής και διαχείρησης των παιχνιδιών που διεξάγονται από τον ΟΠΑΠ Α.Ε.
Κύρια δραστηριότητα
Η κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας, που δεν έχει αλλάξει από το προηγούμενο έτος, είναι η οργάνωση,
λειτουργία, διεξαγωγή και προώθηση - διαφήμιση όλων των παιχνιδιών της ΟΠΑΠ Α.Ε. που διεξάγονται στην
Κύπρο.
2. Λογιστικές αρχές
Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν στην ετοιμασία αυτών των οικονομικών καταστάσεων
αναφέρονται πιο κάτω. Αυτές οι αρχές έχουν εφαρμοστεί με συνέπεια για όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται
σε αυτές τις οικονομικές καταστάσεις, εκτός από όπου δηλώνεται διαφορετικά.
Βάση ετοιμασίας
Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
(ΔΠΧA) όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών
Νόμου, Κεφ.113, της Κύπρου. Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί με βάση την αρχή του ιστορικού
κόστους όπως έχει τροποποιηθεί με την εκτίμηση σε δίκαιη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων.
Η ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧA απαιτεί τη χρήση ορισμένων σημαντικών
λογιστικών εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσης από τη διεύθυνση στην διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών
αρχών της Εταιρείας. Επίσης απαιτείται η χρήση υπολογισμών και υποθέσεων που επηρεάζουν τα αναφερθέντα
ποσά των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και
υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων και τα αναφερθέντα ποσά εισοδημάτων και
εξόδων κατά τη διάρκεια του υπό αναφορά έτους. Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι υπολογισμοί βασίζονται στην
καλύτερη δυνατή γνώση της διεύθυνσης της Εταιρείας σε σχέση με τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα
πραγματικά αποτελέσματα μπορεί τελικά να διαφέρουν από αυτούς τους υπολογισμούς.
Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρημένων ΔΠΧΑ
Κατά το τρέχον έτος η Εταιρεία έχει εφαρμόσει όλα τα καινούργια και αναθεωρημένα ΔΠΧΑ τα οποία
σχετίζονται με τις εργασίες της και είναι εφαρμόσιμα για λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την 1 Ιανουαρίου
2009 και τα οποία έχουν επίσης υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εφαρμογή αυτή έχει επιφέρει
σημαντικές αλλαγές στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ως ακολούθως:
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ΟΠΑΠ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΙΜΙΤΕΔ

Σημειώσεις στις οικονομικές καταστάσεις
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009

2. Λογιστικές αρχές (συνέχεια)
• Η εφαρμογή του ΔΛΠ 1 (Αναθεώρηση 2007): “Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων” έχει
επηρεάσει σημαντικά την παρουσίαση στις οικονομικές καταστάσεις. Η υιοθέτηση του Προτύπου δεν
επηρεάζει την οικονομική θέση ή τα αποτελέσματα της Εταιρείας, αλλά απαιτεί επιπρόσθετες
γνωστοποιήσεις, όπως επίσης την ετοιμασία μιας νέας κατάστασης 'Κατάσταση συνολικών εσόδων'. Η
αποτίμηση και αναγνώριση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, εσόδων και εξόδων της Εταιρείας δεν
αλλάζει, όμως κάποια έσοδα και έξοδα τα οποία αναγνωρίζονταν άμεσα στα ίδια κεφάλαια τώρα
αναγνωρίζονται στα άλλα συνολικά έσοδα, όπως για παράδειγμα κέρδη από επανεκτίμηση ακινήτων,
εγκαταστάσεων και εξοπλισμού.
• Η Εταιρεία έχει εφαρμόσει την τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 7 “Βελτίωση Γνωστοποιήσεων για
Χρηματοοικονομικά Μέσα” με ισχύη από 1 Ιανουαρίου 2009. Η τροποποίηση απαιτεί από την Εταιρεία να
παρουσιάσει συγκεκριμένες πληροφορίες για τα χρηματοοικονομικά μέσα που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία
στην κατάσταση οικονομικής θέσης. Στο πρώτο έτος εφαρμογής, δεν απαιτείται η παρουσίαση συγκριτικών
πληροφοριών για τις γνωστοποιήσεις που απαιτεί η τροποποίηση. Ως εκ τούτου, γνωστοποιήσεις για την
ιεραρχία δίκαιων αξιών παρουσιάζεται μόνο για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009.
Όλα τα ΔΠΧΑ που έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) και τα οποία είναι
εφαρμόσιμα για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009, έχουν υιοθετηθεί από την ΕΕ μέσω της διαδικασίας
υιοθέτησης που καθιέρωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με εξαίρεση συγκεκριμένων διατάξεων του ΔΛΠ 39:
“Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίμηση” σχετικά με τη λογιστική αντιστάθμισης
χαρτοφυλακίου.
Τα ακόλουθα Πρότυπα, Αναθεωρήσεις σε Πρότυπα και Διερμηνείες έχουν εκδοθεί αλλά δεν είναι ακόμη
εφαρμόσιμα για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009:
Πρότυπα και Διερμηνείες που υιοθετήθηκαν από την ΕΕ
• ΔΠΧΑ 1 (Αναθεώρηση): “Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς”
(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2009).
• ΔΠΧΑ 3 (Αναθεώρηση): “Συνενώσεις Επιχειρήσεων” (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την
ή μετά την 1 Ιουλίου 2009).
• ΔΛΠ 27 (Αναθεώρηση): “Ενοποιημένες και Ξεχωριστές Οικονομικές Καταστάσεις” (εφαρμόζεται για
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2009).
• ΕΔΔΠΧΑ 17: “Διανομές Μη-Χρηματικών Περιουσιακών Στοιχείων στους Ιδιοκτήτες” (εφαρμόζεται για
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2009).
• Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 1 και ΔΛΠ 27: “Κόστος Επένδυσης σε Θυγατρική, Από Κοινού Ελεγχόμενη
Οικονομική Οντότητα ή Συνδεδεμένη” (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1
Ιουλίου 2009).
• Τροποποίηση στο ΔΛΠ 39: “Κατάλληλα Μέσα Αντιστάθμισης” (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2009).
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ΟΠΑΠ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΙΜΙΤΕΔ

Σημειώσεις στις οικονομικές καταστάσεις
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009

2. Λογιστικές αρχές (συνέχεια)
Πρότυπα και Διερμηνείες που δεν υιοθετήθηκαν από την ΕΕ
• Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ - 2009 (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου
2009).
• ΔΠΧΑ 9: “Χρηματοοικονομικά Μέσα: Ταξινόμηση και Αποτίμηση” (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους
που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2013).
• ΔΛΠ 24 (Αναθεώρηση): “Γνωστοποιήσεις Συνδεδεμένων Μερών” (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2011).
• ΕΔΔΠΧΑ 19: “Εξόφληση Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων με Συμμετοχικούς Τίτλους” (εφαρμόζεται
για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2010).
• Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 1: “Επιπρόσθετες Εξαιρέσεις για Πρώτη Εφαρμογή” (εφαρμόζεται για ετήσιες
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2010).
• Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 2: “Παροχές Ομίλου που Εξαρτώνται από την Αξία Μετοχών που θα εξοφληθούν
σε μετρητά” (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2010).
• Τροποποίηση στο ΔΛΠ 32: “Ταξινόμηση Εκδόσεων Δικαιωμάτων” (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 1 Φεβρουαρίου 2010).
• Τροποποίηση στην ΕΔΔΠΧΑ 14: “Προπληρωμές Υποχρέωσης Ελάχιστης Χρηματοδότησης” (εφαρμόζεται
για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2011).
Το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένει πως όταν αυτά τα λογιστικά πρότυπα ή οι διερμηνείες καταστούν εφαρμόσιμα
σε μελλοντικές περιόδους δεν θα έχουν σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός
Τα ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός παρουσιάζονται σε ιστορικό κόστος μείον συσσωρευμένες αποσβέσεις
και τις οποιεσδήποτε συσσωρευμένες ζημίες απομείωσης.
Οι αποσβέσεις υπολογίζονται σύμφωνα με τη σταθερή μέθοδο ώστε να διαγραφεί το κόστος του κάθε στοιχείου
ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού στο διάστημα της αναμενόμενης ωφέλιμης χρήσης του. Τα ετήσια
πoσoστά απόσβεσης είναι τα ακόλoυθα:
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές
Οχήματα
Έπιπλα, σκεύη και εξοπλισμός
Εξοπλισμός πρακτορείων

%
20
15,4
20
20

Όπου η λογιστική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου είναι μεγαλύτερη από το υπολογιζόμενο ποσό ανάκτησης,
αυτή μειώνεται αμέσως στο ποσό της ανάκτησης.
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Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός (συνέχεια)
Δαπάνες για επιδιορθώσεις και συντήρηση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού χρεώνονται στα αποτελέσματα στο
έτος που προκύπτουν. Το κόστος σημαντικών ανακαινίσεων και άλλες μεταγενέστερες δαπάνες περιλαμβάνονται
στην αξία του περιουσιακού στοιχείου όταν είναι πιθανό πως θα προκύψουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη στην
Εταιρεία μεγαλύτερα από αυτά που αρχικά αναμένονταν σύμφωνα με την αρχική απόδοση του περιουσιακού
στοιχείου. Οι σημαντικές ανακαινίσεις αποσβένονται κατά τη διάρκεια της υπόλοιπης ωφέλιμης ζωής του
σχετικού περιουσιακού στοιχείου.
Κέρδη και ζημιές από διάθεση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού προσδιορίζονται με τη σύγκριση των εισπράξεων
με τη λογιστική αξία και αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα.
Λογισμικά προγράμματα
Δαπάνες που έχουν άμεση σχέση με ξεχωριστά λογισμικά προγράμματα που ανήκουν στην Εταιρεία και που
αναμένεται ότι θα 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 στα
αποτελέσματα στο έτος που προκύπτουν. Τα λογισμικά προγράμματα αποσβένονται σύμφωνα με τη σταθερή
μέθοδο σε περίοδο που δεν υπερβαίνει τα τρία έτη. Η απόσβεση ξεκινά όταν τα λογισμικά προγράμματα είναι
διαθέσιμα προς χρήση.
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση
Επενδύσεις που αποκτούνται για απεριόριστο χρονικό διάστημα, οι οποίες μπορεί να πωληθούν λόγω ανάγκης
ρευστότητας ή αλλαγών στα επιτόκια ταξινομούνται ως χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς
πώληση και περιλαμβάνονται στα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία εκτός αν η διεύθυνση έχει τη
δεδηλωμένη πρόθεση να κρατήσει τις επενδύσεις αυτές για λιγότερο από δώδεκα μήνες από την ημερομηνία
αναφοράς ή εκτός αν θα χρειαστεί να πωληθούν για αύξηση του λειτουργικού κεφαλαίου που σε τέτοια περίπτωση
περιλαμβάνονται στα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία.
Για διαθέσιμες προς πώληση επενδύσεις, τα κέρδη και οι ζημίες που προκύπτουν από μεταβολές στην δίκαιη αξία
αναγνωρίζονται απευθείας στην καθαρή θέση έως ότου οι επενδύσεις διατεθούν ή αποφασισθεί ότι πρέπει να
απομειωθούν, χρόνος κατά τον οποίο τα προηγούμενα συσσωρευμένα κέρδη ή ζημίες που είχαν αναγνωρισθεί
στην καθαρή θέση θα περιληφθούν στα αποτελέσματα της περιόδου. 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 λαμβάνεται υπόψη ως ένδειξη πιθανής απομείωσης στην αξία. Αν υπάρχουν τέτοιες
ενδείξεις για χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση η συσσωρευμένη ζημιά η οποία
προσδιορίζεται ως η διαφορά μεταξύ του κόστους απόκτησης και της παρούσας δίκαιης αξίας, μείον ζημιές
απομείωσης του περιουσιακού στοιχείου που προηγουμένως αναγνωρίστηκαν στα αποτελέσματα, μεταφέρεται
από τα ίδια κεφάλαια και αναγνωρίζεται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων. Ζημίες απομείωσης
αναγνωρισθείσες στα αποτελέσματα για συμμετοχικούς τίτλους ταξινομηθέντες ως διαθέσιμους προς πώληση
μεταγενέστερα δεν αναστρέφονται μέσω αποτελεσμάτων. Ζημίες απομείωσης για ομόλογα ταξινομηθέντα ως
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διαθέσιμα προς πώληση αναγνωρισθείσες στα αποτελέσματα μεταγενέστερα αναστρέφονται εάν μια αύξηση στην
δίκαιη αξία της επένδυσης μπορεί αντικειμενικά να σχετίζεται με ένα γεγονός που συνέβη μετά την αναγνώριση
της ζημίας απομείωσης.
Δάνεια και εισπρακτέα
(i)

Απαιτήσεις από εμπορικές δραστηριότητες
Οι απαιτήσεις από εμπορικές δραστηριότητες αρχικά επιμετρώνται στην δίκαιη αξία και
μεταγενέστερα επιμετρώνται στο αναπόσβεστο κόστος με τη χρήση της μεθόδου του πραγματικού
επιτοκίου. Κατάλληλες προβλέψεις για εκτιμώμενα μη ανακτήσιμα ποσά αναγνωρίζονται στα
αποτελέσματα χρήσεως όταν υπάρχει αντικειμενική απόδειξη ότι το περιουσιακό στοιχείο έχει
απομειωθεί. Η αναγνωριζόμενη πρόβλεψη επιμετράται ως η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας του
περιουσιακού στοιχείου και της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών
προεξοφλημένων με το πραγματικό επιτόκιο που ίσχυε κατά την αρχική αναγνώριση.

(i)

Δάνεια που παραχωρήθηκαν
Τα δάνεια που παραχωρούνται από την Εταιρεία παρουσιάζονται σε αποσβεσθείσα τιμή κτήσης. Αυτή
η τιμή είναι η δίκαιη αξία των χρημάτων που δόθηκαν όπως προσδιορίζεται από τις τιμές της αγοράς
την ημερομηνία που δημιουργείται το δάνειο. Όλα τα δάνεια αναγνωρίζονται όταν παραχωρούνται τα
χρήματα στο δανειζόμενο.
Γίνεται πρόβλεψη για απομείωση στην αξία του δανείου όταν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι η
Εταιρεία δεν θα είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που της οφείλουν σύμφωνα με τους αρχικούς
συμβατικούς όρους των δανείων. Το ποσό της πρόβλεψης είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής
αξίας και του ανακτήσιμου ποσού, το οποίο είναι η παρούσα αξία των αναμενόμενων ταμειακών ροών
συμπεριλαμβανομένων και των ανακτήσιμων ποσών από εγγυήσεις και εξασφαλίσεις προεξοφλημένα
με το αρχικό επιτόκιο των δανείων.

Υποχρεώσεις από εμπορικές δραστηριότητες
Οι υποχρεώσεις από εμπορικές δραστηριότητες αρχικά επιμετρώνται στην δίκαιη αξία τους και
μεταγενέστερα επιμετρώνται στο αναπόσβεστο κόστος με την χρησιμοποίηση της μεθόδου του πραγματικού
επιτοκίου.
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών
Τα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών περιλαμβάνουνμετρητά στο ταμείο και στην τράπεζα.
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Απομείωση στην αξία των μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
Σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού, η Εταιρεία εξετάζει τη λογιστική αξία των ενσώματων και άυλων περιουσιακών
στοιχείων που αποσβένονται για να προσδιορίσει αν υπάρχει ένδειξη ότι αυτά τα περιουσιακά στοιχεία έχουν
υποστεί ζημία απομείωσης. Αν υπάρχει οποιαδήποτε τέτοια ένδειξη, το ανακτήσιμο ποσό του περιουσιακού
στοιχείου εκτιμάται για να καθορισθεί ο βαθμός της ζημίας απομείωσης (αν υπάρχει). Όταν δεν είναι δυνατό να
εκτιμηθεί η ανακτήσιμη αξία ενός επί μέρους περιουσιακού στοιχείου, η Εταιρεία εκτιμά την ανακτήσιμη αξία της
μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών στην οποία ανήκει το περιουσιακό στοιχείο.
Ζημιά απομείωσης αναγνωρίζεται για τη διαφορά της λογιστικής αξίας και του ανακτήσιμου ποσού του
περιουσιακού στοιχείου. Το ανακτήσιμο ποσό είναι το μεγαλύτερο μεταξύ της δίκαιης αξίας μειωμένης κατά τα
έξοδα πώλησης και της αξίας χρήσης του περιουσιακού στοιχείου (ή της μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών).
Για τον υπολογισμό της αξίας χρήσης, οι εκτιμώμενες μελλοντικές ταμειακές ροές προεξοφλούνται στην παρούσα
αξία τους, χρησιμοποιώντας ένα προ-φόρου προεξοφλητικό επιτόκιο που αντανακλά τις παρούσες εκτιμήσεις της
αγοράς της διαχρονικής αξίας του χρήματος και τους κινδύνους που σχετίζονται με το περιουσιακό στοιχείο (ή
τη μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών).
Αν το ανακτήσιμο ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου (ή μιας μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών) εκτιμάται
ότι είναι μικρότερο από τη λογιστική αξία του, η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου (μονάδας
δημιουργίας ταμειακών ροών) μειώνεται μέχρι το ανακτήσιμο ποσό αυτού. Μια ζημιά απομείωσης αναγνωρίζεται
αμέσως στα αποτελέσματα, εκτός αν το περιουσιακό στοιχείο παρουσιάζεται σε επανεκτιμημένη αξία, οπότε στην
περίπτωση αυτή η ζημιά απομείωσης αναγνωρίζεται ως μείωση του αποθεματικού επανεκτίμησης.
Όταν, μεταγενέστερα, μία ζημιά απομείωσης αναστραφεί, η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου (ή της
μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών) αυξάνεται μέχρι την αναθεωρημένη εκτιμώμενη ανακτήσιμη αξία του, έτσι
ώστε η αυξημένη λογιστική αξία να μην υπερβαίνει τη λογιστική αξία που θα είχε προσδιορισθεί αν δεν είχε
αναγνωρισθεί καμία ζημιά απομείωσης της αξίας του περιουσιακού στοιχείου (μονάδας δημιουργίας ταμειακών
ροών) στα προηγούμενα έτη. Η αναστροφή της ζημιάς απομείωσης αναγνωρίζεται άμεσα στα αποτελέσματα,
εκτός αν το περιουσιακό στοιχείο παρουσιάζεται σε επανεκτιμημένη αξία, οπότε στην περίπτωση αυτή η
αναστροφή της ζημιάς απομείωσης αντιμετωπίζεται ως αύξηση στο αποθεματικό επανεκτίμησης.
Προβλέψεις
Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει μια παρούσα νομική ή τεκμαιρόμενη υποχρέωση που
προκύπτει από προηγούμενα γεγονότα, είναι πιθανό να υπάρξει ροή περιουσιακών στοιχείων για εξόφληση αυτής
της υποχρέωσης, και το ποσό της υποχρέωσης μπορεί να υπολογιστεί αξιόπιστα. Όταν η Εταιρεία αναμένει η
πρόβλεψη να αποπληρωθεί, για παράδειγμα με βάση ένα ασφαλιστικό συμβόλαιο, η αποπληρωμή αναγνωρίζεται
ως ξεχωριστό περιουσιακό στοιχείο μόνο όταν η αποπληρωμή είναι σχεδόν βεβαία.
Μη τρέχουσες υποχρεώσεις
Οι μη τρέχουσες υπoχρεώσεις αντιπρoσωπεύoυν πoσά τα oπoία είναι πληρωτέα πέραν των δώδεκα μηνών από
την ημερoμηvία αναφοράς.
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Αναγνώριση εισοδημάτων
• Έσοδα παιχνιδιών
Τα έσοδα παιχνιδιών αναγνωρίζονται μετά την ολοκλήρωση των παιχνιδιών, αμέσως πρίν την ανακοίνωση των
αποτελεσμάτων. Τα έσοδα από τα παιχνίδια Super 3, KINO και Extra 5, αναγνωρίζονται σε καθημερινή
βάση, για τα δε παιχνίδια ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ και ΠΡΟΠΟ που διαρκούν περισσότερο από τρείς ή τέσσερεις
ημέρες αναγνωρίζονται σε ταμειακή βάση μία και τρείς φορές την εβδομάδα αντιστοίχως. Τα παιχνίδια
ΛΟΤΤΟ, ΤΖΟΚΕΡ και ΠΡΟΤΟ αναγνωρίζονται σε ταμειακή βάση 2 φορές την εβδομάδα.
• Έσοδα από ενοίκια
Το εισόδημα από ενοίκια αναγνωρίζεται σύμφωνα με την αρχή των δεδουλευμένων εσόδων ανάλογα με την
ουσία των σχετικών συμφωνιών.
• Πιστωτικοί τόκοι
Τα έσοδα από τόκους καταχωρούνται βάσει του ανεξόφλητου κεφαλαίου και του κατάλληλου πραγματικού
επιτοκίου το οποίο είναι το επιτόκιο που ακριβώς προεξοφλεί τις εκτιμώμενες μελλοντικές ταμειακές
εισπράξεις οι οποίες αναμένεται να εισρεύσουν καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του περιουσιακού στοιχείου ώστε να
εξισώνονται με την καθαρή λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου.
• Πιστωτικά μερίσματα
Τα πιστωτικά μερίσματα αναγνωρίζονται ως έσοδα όταν το δικαίωμα της Εταιρείας να εισπράξει θεωρείται
δεδομένο.
Ωφελήματα υπαλλήλων
Η Εταιρεία και οι υπαλλήλοι 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 επιτρόπων. Το σχέδιο
χρηματοδοτείται με πληρωμές από τους υπαλλήλους και από την Εταιρεία. Οι συνεισφορές της Εταιρείας
διαγράφονται στην περίοδο που σχετίζονται και περιλαμβάνονται στο κόστος προσωπικού. Η Εταιρεία δεν έχει
οποιαδήποτε νομική ή τεκμαιρόμενη υποχρέωση για να πληρώσει επιπλέον συνεισφορές εάν το κυβερνητικό
σχέδιο δεν κατέχει αρκετά περιουσιακά στοιχεία για να πληρώσει σε όλους τους υπαλλήλους τα ωφελήματα που
αναλογούν στις υπηρεσίες τους κατά τη διάρκεια της τρέχουσας και των προηγούμενων περιόδων.
Κόστος δανεισμού
Τα κόστη δανεισμού περιλαμβάνουν τόκους πληρωτέους πάνω σε τραπεζικά παρατραβήγματα, καθώς επίσης και
τραπεζικά έξοδα.
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Φορολογία
Ο τρέχων καταβλητέος φόρος βασίζεται στο φορολογητέο κέρδος της χρήσης. Το φορολογητέο κέρδος διαφέρει
από το κέρδος που εμφανίζεται στα αποτελέσματα διότι το φορολογητέο κέρδος δεν συμπεριλαμβάνει έσοδα ή
έξοδα που φορολογούνται ή εκπίπτονται, σε άλλες χρήσεις και επιπλέον δεν συμπεριλαμβάνει κονδύλια τα οποία
ουδέποτε φορολογούνται ή εκπίπτονται. Η υποχρέωση της Εταιρείας για τον τρέχοντα φόρο υπολογίζεται
σύμφωνα με τους ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές ή αυτούς που ουσιαστικά έχουν θεσπιστεί κατά την
ημερομηνία αναφοράς.
Μερίσματα
Η διανομή μερισμάτων στους μετόχους της Εταιρείας αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις οικονομικές
καταστάσεις της Εταιρείας στο έτος που τα μερίσματα εγκρίνονται από τους μετόχους της Εταιρείας.
3. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου
(1) Παράγοντες οικονομικού κινδύνου
Η Εταιρεία εκτίθεται σε πιστωτικό κίνδυνο που προκύπτει από τα χρηματοοικονομικά μέσα που κατέχει. Η
πολιτική που εφαρμόζει η Εταιρεία στη διαχείριση των κινδύνων ώστε να τους ελέγχει, εξηγείται πιο κάτω:
(1.1) Πιστωτικός κίνδυνος
Η Εταιρεία εφαρμόζει διαδικασίες που να βεβαιώνουν ότι οι πράκτορες που επιλέγουν για τις δραστηριότητες της
έχουν κατάλληλη ιστορία αξιοπιστίας. Επίσης, οι συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου σε σχέση με ποσά που
οφείλονται από πράκτορες είναι περιορισμένοι λόγω της άμεσης σύνδεσης του δικτύου των πρακτόρων με το
κεντρικό σύστημα της Εταιρείας.
4. Δίκαιες αξίες χρηματοοικονομικών μέσων
Οι δίκαιες αξίες των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της Εταιρείας είναι περίπου
οι ίδιες όπως και τα ποσά που εμφανίζονται στην κατάσταση οικονομικής θέσης.
Η ανάλυση πιο κάτω παρουσιάζει τα χρηματοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που αποτιμούνται
σε δίκαιη αξία στην κατάσταση οικονομικής θέσης σύμφωνα με την ιεραρχία δίκαιης αξίας. Με βάση τη
σημαντικότητα των παραμέτρων που χρησιμοποιήθηκαν για την αποτίμηση της δίκαιης αξίας, αυτή η ιεραρχία
κατατάσσει τα χρηματοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις σε τρία επίπεδα ως ακολούθως:
• Επίπεδο 1: χρηματιστηριακές τιμές (χωρίς προσαρμογές) σε ενεργές αγορές για πανομοιότυπα περιουσιακά
στοιχεία και υποχρεώσεις,
• Επίπεδο 2: παραμέτροι εκτός από χρηματιστηριακές τιμές που περιλαμβάνονται στο Επίπεδο 1, οι οποίες
είναι παρατηρήσιμες για το περιουσιακό στοιχείο ή την υποχρέωση, είτε άμεσα (δηλαδή ως τιμές) είτε έμμεσα
(δηλαδή προέρχονται από τιμές).
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4. Δίκαιες αξίες χρηματοοικονομικών μέσων (συνέχεια)
31 Δεκεμβρίου 2009
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Διαθέσιμα προς πώληση

Επίπεδο 1
€

Επίπεδο 2
€

Δίκαιη αξία
€
-

2.988.316
2.988.316

2.988.317
2.988.317

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
-

31 Δεκεμβρίου 2008

Επίπεδο 1
€

Επίπεδο 2
€

Δίκαιη αξία
€

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
-

-

-

-

-

-

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις

Η ονομαστική αξία μείον υπολογισμένες πιστωτικές προσαρμογές για χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
και υποχρεώσεις με λήξη εντός ενός έτους προσεγγίζει τις δίκαιες αξίες τους. Η δίκαιη αξία των
χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων για σκοπούς γνωστοποίησης υπολογίζεται με την προεξόφληση των
μελλοντικών συμβατικών ταμειακών ροών χρησιμοποιώντας το τρέχον αγοραίο επιτόκιο διαθέσιμο στην Εταιρεία
για παρόμοια χρηματοοικονομικά μέσα.
5. Διαχείριση κεφαλαίου
Η Εταιρεία διαχειρίζεται τα κεφάλαια της με σκοπό:
• Την εξασφάλιση ότι η Εταιρεία θα λειτουργεί με βάση την αρχή της διαρκούς επιχειρηματικής
δραστηριότητας, προκειμένου να εξυπηρετηθούν τα συμφέροντα των μετόχων και των λοιπών ενδιαφερόμενων
μερών (εργαζόμενοι, χρεώστες, πιστωτές)
• Την επίτευξη μιας ικανοποιητικής απόδοσης για τους μετόχους, λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο του κινδύνου
για ανάλογες επιχειρήσεις.
Η Εταιρεία διατηρεί κεφάλαια ανάλογα με το επίπεδο κινδύνου που αναλαμβάνει. Διαχειρίζεται επίσης, την
κεφαλαιουχική της διάρθρωση και την αναπροσαρμόζει ανάλογα με τις τρέχουσες και τις προβλεπόμενες
οικονομικές συνθήκες και τα χαρακτηριστικά κινδύνων των στοιχείων του ενεργητικού που κατέχει. Προκειμένου
να διατηρήσει ή να αλλάξει την κεφαλαιουχική της διάρθρωση, η Εταιρεία μπορεί να αναπροσαρμόσει το ποσό
του διανεμόμενου μερίσματος, να επιστρέψει κεφάλαια στους μετόχους της ή να εκποιήσει στοιχεία του
ενεργητικού.
Η Εταιρεία δεν έχει δανεισμό και χρηματοδοτείται αποκλειστικά από ίδια κεφάλαια.
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6. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και άσκηση κρίσης
Οι λογιστικοί υπολογισμοί και εκτιμήσεις αξιολογούνται σε συνεχή βάση και βασίζονται στην ιστορική εμπειρία
και σε άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων προσδοκιών σχετικά με μελλοντικά γεγονότα που πιστεύεται
ότι είναι λογικά σύμφωνα με τις περιστάσεις.
• Σημαντική άσκηση κρίσης από τη διεύθυνση
Πιο κάτω παραθέτονται οι σημαντικές κρίσεις που ασκούνται από τη διεύθυνση για την εφαρμογή των
λογιστικών αρχών της Εταιρείας που έχουν τη μεγαλύτερη επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις:
• Αβεβαιότητα εκτιμήσεων
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
πιθανόν να προκαλέσουν ουσιώδη αναπροσαρμογή στη λογιστική αξία περιουσιακών στοιχείων και
υποχρεώσεων κατά το επόμενο οικονομικό έτος παρουσιάζονται πιο κάτω:
Φορολογία
Για τον προσδιορισμό της πρόβλεψης για εταιρικό φόρο απαιτούνται σημαντικές εκτιμήσεις. Για
συγκεκριμένες συναλλαγές και υπολογισμούς, ο προσδιορισμός της τελικής φορολογίας είναι αβέβαιος κατά
τη συνήθη πορεία των εργασιών. 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 την πρόβλεψη για εταιρικό φόρο και αναβαλλόμενη φορολογία στην περίοδο που έγινε
ο προσδιορισμός.
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7. Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός
Μηχανήματα Οχήματα
Έπιπλα,
και
σκεύη και
εξοπλισμός
εξοπλισμός
€
€
€

Ολικό
€

Κόστος
Την 1 Ιανουαρίου 2008
Προσθήκες
Πωλήσεις
Στις 31 Δεκεμβρίου 2008/ 1 Ιανουαρίου 2009
Προσθήκες
Πωλήσεις
Στις 31 Δεκεμβρίου 2009

589.623
44.063
633.686
123.879
(1.335)
756.230

99.588
45.723
(50.836)
94.475
52.650
(35.470)
111.655

132.393 821.604
29.928 119.714
(50.836)
162.321 890.482
26.353 202.882
(36.805)
188.674 1.056.559

Αποσβέσεις
Την 1 Ιανουαρίου 2008
Χρέωση για το έτος
Επί πωλήσεων
Στις 31 Δεκεμβρίου 2008/ 1 Ιανουαρίου 2009
Χρέωση για το έτος
Επί πωλήσεων
Στις 31 Δεκεμβρίου 2009

397.768
123.064
520.832
104.248
(185)
624.895

57.497
16.780
(37.284)
36.993
16.995
(31.187)
22.801

83.907
18.657
102.564
22.316
124.880

539.172
158.501
(37.284)
660.389
143.559
(31.372)
772.576

Καθαρή λογιστική αξία
Στις 31 Δεκεμβρίου 2009
Στις 31 Δεκεμβρίου 2008

131.335
112.854

88.854
57.482

63.794
59.757

283.983
230.093

Καθαρή λογιστική αξία
Κέρδος από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού (Σημ.17)
Εισπράξεις από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού

2009
€
5.433
4.567
10.000

2008
€
13.552
8.503
22.055
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8. Άϋλα στοιχεία ενεργητικού
Λογισμικά
προγράμματα
€

Ολικό
€

Κόστος
Την 1 Ιανουαρίου 2008
Προσθήκες
Στις 31 Δεκεμβρίου 2008/ 1 Ιανουαρίου 2009
Προσθήκες
Στις 31 Δεκεμβρίου 2009

151.461
7.032
158.493
311
158.804

151.461
7.032
158.493
311
158.804

Αποσβέσεις
Την 1 Ιανουαρίου 2008
Επιβάρυνση έτους
Στις 31 Δεκεμβρίου 2008/ 1 Ιανουαρίου 2009
Επιβάρυνση έτους
Στις 31 Δεκεμβρίου 2009

108.325
18.955
127.280
18.825
146.105

108.325
18.955
127.280
18.825
146.105

12.699
31.213

12.699
31.213

Καθαρή λογιστική αξία
Στις 31 Δεκεμβρίου 2009
Στις 31 Δεκεμβρίου 2008
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9. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση

Την 1 Ιανουαρίου
Προσθήκες
Στις 31 Δεκεμβρίου

Αξίες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών του
Μιλάνο

Δίκαιη αξία
2009
€

Κόστος
2009
€

2.988.317
2.988.317

1.760.000
1.760.000

2009
€
2.988.317
2.988.317

2008
€
-

Δίκαιη αξία
2008
€

Κόστος
2008
€

-

-

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση, που αποτελούνται από εμπορεύσιμες
μετοχές, επανεκτιμούνται κάθε χρόνο σε δίκαιες αξίες στις τιμές κλεισίματος στις 31 Δεκεμβρίου. Για επενδύσεις
που εμπορεύονται σε αγορές με έντονη κίνηση, η δίκαιη αξία καθορίζεται σύμφωνα με τις επίσημες τιμές
προσφοράς του Χρηματιστηρίου. Για άλλες επενδύσεις, η δίκαιη αξία υπολογίζεται σύμφωνα με τις τρέχουσες
τιμές αγοράς παρόμοιων τίτλων ή σύμφωνα με την προεξόφληση των ταμειακών ροών των πραγματικών
ενεργητικών στοιχείων. Για μετοχές όπου η δίκαιη αξία δεν μπορεί να υπολογιστεί με αξιοπιστία, αναγνωρίζονται
σε κόστος μείον οποιαδήποτε απομείωση στην αξία.
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση ταξινομούνται ως μη κυκλοφορούντα
περιουσιακά στοιχεία, εκτός αν αναμένεται να ρευστοποιηθούν εντός δώδεκα μηνών από την ημερομηνία του
ισολογισμού ή εκτός αν θα χρειαστεί να πωληθούν για άντληση λειτουργικού κεφαλαίου.
10. Mη κυκλοφορούντα εισπρακτέα ποσά

Δάνεια σε συγγενικά μέρη (Σημ.23)

2009
€
5.782.878
5.782.878

2008
€
-

Οι δίκαιες αξίες των μη κυκλοφορούντων εισπρακτέων ποσών είναι περίπου οι ίδιες όπως και τα ποσά που
εμφανίζονται πιο πάνω.
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11. Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα ποσά

Εμπορικά εισπρακτέα
Εισπρακτέα από μητρική εταιρεία (Σημ.23)
Προκαταβολές και προπληρωμές
Δάνεια εισπρακτέα
Άλλα εισπρακτέα

2009
€
3.129.349
2.617.494
61.814
13.699
5.822.356

2008
€
2.152.779
2.939.642
16.692
13.627
76.237
5.198.977

2009
€
3.129.349
3.129.349

2008
€
2.152.779
2.152.779

Χρονολογική ανάλυση ληξιπρόθεσμων αλλά όχι απομειωμένων:
Λιγότερο από 3 μήνες

Οι συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου σε σχέση με ποσά που οφείλονται από πράκτορες είναι περιορισμένοι
λόγω της άμεσης σύνδεσης του δικτύου των πρακτόρων με το κεντρικό σύστημα της Εταιρείας.
12. Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών

Μετρητά στο ταμείο
Μετρητά στη τράπεζα

2009
€
201
20.822.053
20.822.254

2008
€
20.763.875
20.763.875

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

Μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο
Παρατραβήγματα τραπεζών

2009
€
20.822.254
20.822.254

2008
€
20.763.875
20.763.875
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13. Μετοχικό κεφάλαιο
2009
Αριθμός
μετοχών

2009

2008

€

2008
Αριθμός
μετοχών

1.700.000
1.700.000

1.700.000
1.700.000

1.700.000
1.700.000

1.702.692
(2.692)
1.700.000

2009
€
184.363
184.363

2008
€
180.202
180.202

2009
€
2.933.769
5.940.452
4.127.241
5.355.657
18.357.119

2008
€
4.517.700
5.100.093
3.507.007
4.836.060
17.960.860

€

Εγκεκριμένο
Κεφάλαιo πoυ εκδόθηκε και πληρώθηκε
εξ'oλoκλήρoυ
Την 1 Ιανουαρίου
Συναλλαγματική διαφορά
Στις 31 Δεκεμβρίου
14. Εγγυητικές καταθέσεις από πράκτορες

Εγγυητικές καταθέσεις από πράκτορες

15. Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές

Εμπορικοί πιστωτές
Οφειλόμενα έξοδα
Άλλοι πιστωτές
Ποσά πληρωτέα σε μητρική εταιρεία (Σημ.23)

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.
16. Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις

Εταιρικός φόρος
Έκτακτη εισφορά για την άμυνα

2009
€
150.423
11.011
161.434

2008
€
48.406
8.155
56.561
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17. Άλλα έσοδα

Κέρδος από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού
Ενοίκια εισπρακτέα

2009
€
4.567
4.567

2008
€
8.503
6.200
14.703

2009
€

2008
€

162.383

177.457

1.447.492
21.611

1.292.238
15.075

2009
€
1.333.908
50.508
21.338
41.738
1.447.492

2008
€
1.198.731
40.913
16.507
36.087
1.292.238

24

24

18. Κέρδος από εργασίες

Το κέρδος από εργασίες αναφέρεται μετά τη χρέωση των πιο κάτω κονδυλίων:
Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού και άυλων περιουσιακών
στοιχείων (Σημ.7 & 8)
Κόστος προσωπικού συμπεριλαμβανομένων και των συμβούλων υπό την
εκτελεστική τους ιδιότητα (Σημ.19)
Αμοιβή ελεγκτών
19. Κόστος προσωπικού

Μισθοί και ημερομίσθια
Κοινωνικές ασφαλίσεις και άλλα ταμεία
Ταμείο κοινωνικής συνοχής
Εισφορές σε ταμείο προνοίας
Μέσος όρος αριθμού υπαλλήλων (συμπεριλαμβανομένων και των συμβούλων
υπό την εκτελεστική τους ιδιότητα)

Η Εταιρεία λειτουργεί σχέδιο καθορισμένων συνεισφορών, το Ταμείο Προνοίας Υπαλλήλων ΟΠΑΠ (ΚΥΠΡΟΥ)
ΛΙΜΙΤΕΔ, 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 της
υπηρεσίας τους.
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20. Έσοδα / έξοδα χρηματοδότησης

Πιστωτικοί τόκοι
Συναλλαγματικό κέρδος
Πιστωτικά μερίσματα
Έσοδα χρηματοδότησης
Διάφορα έξοδα χρηματοδότησης
Έξοδα χρηματοδότησης
Καθαρά έσοδα χρηματοδότησης

2009
€
652.451
11.000
663.451

2008
€
805.278
991
806.269

3.919
3.919

2.881
2.881

659.532

803.388

2009
€
804.017
64.317
1.100
869.434

2008
€
679.159
74.865
754.024

21. Φορολογία

Εταιρικός φόρος - τρέχοντος έτους
Αμυντική εισφορά - τρέχοντος έτους
Άλλοι φόροι
Χρέωση έτους

Ο φόρος επί των κερδών της Εταιρείας πριν τη φορολογία διαφέρει από το θεωρητικό ποσό που θα προέκυπτε
χρησιμοποιώντας τα εφαρμόσιμα ποσοστά φορολογίας ως εξής:
2009
2008
€
€
Κέρδος πριν από τη φορολογία
8.624.153
7.077.867
Φόρος υπολογιζόμενος με τα εφαρμόσιμα ποσοστά φορολογίας
Φορολογική επίδραση εξόδων που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς
Φορολογική επίδραση εκπτώσεων και εισοδήματος που δεν υπόκειται σε
φορολογία
Αμυντική εισφορά - τρέχοντος έτους
Χρέωση φορολογίας

862.415
21.435

707.787
24.014

(78.733)
64.317
869.434

(52.642)
74.865
754.024

Η Εταιρεία υπόκειται σε εταιρική φορολογία στα φορολογητέα κέρδη με συντελεστή 10%. Οποιαδήποτε
κεφαλαιουχικά κέρδη φορολογούνται με συντελεστή 20%. Επιπρόσθετα, το 75% των μικτών ενοικίων που
εισπράττει η Εταιρεία υπόκεινται σε αμυντική εισφορά με συντελεστή 3%.
Κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις τόκοι μπορεί να υπόκεινται σε αμυντική εισφορά με ποσοστό 10%. Σε
ορισμένες περιπτώσεις μερίσματα από το εξωτερικό μπορεί να υπόκεινται σε αμυντική εισφορά με ποσοστό 15%.
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Σημειώσεις στις οικονομικές καταστάσεις
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009

22. Μερίσματα
H Εταιρεία δεν ενέκρινε την πληρωμή τελικού μερίσματος κατά το έτος 2009 € - (2008: € 2.558.583).
Τα μερίσματα που πληρώνονται σε φυσικά πρόσωπα που είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου υπόκεινται σε ειδική
παρακράτηση εισφοράς για την άμυνα με ποσοστό 15%. Μερίσματα που πληρώνονται σε μη κάτοικους Κύπρου
δεν υπόκεινται σε τέτοια παρακράτηση.
23. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη
Η Εταιρεία ελέγχεται από την ΟΠΑΠ Α.Ε., εγγεγραμμένη στην Ελλάδα, η οποία κατέχει το 100 % των
μετοχών της Εταιρείας. Η Εταιρεία, κατα το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2009, κατέβαλε δικαιώματα ύψους
€19.734.468 (2008:€15.994.101) προς την ΟΠΑΠ Α.Ε.
Οι πιο κάτω συναλλαγές έγιναν με συνδεδεμένα μέρη:
23.1 Αμοιβή Συμβούλων
Η αμοιβή των Συμβούλων και άλλων σημαντικών μελών της διεύθυνσης ήταν ως εξής:
Αμοιβή συμβούλων υπό εκτελεστική ιδιότητα

2009
€
341.637
341.637

2008
€
348.363
348.363

2009
€
125.000
125.000

2008
€
-

2009
€
-

2008
€
6.200
1.906
8.106

2009
€
2.617.494
2.617.494

2008
€
2.939.642
2.939.642

23.2 Αγορές υπηρεσιών από συγγενικά μέρη
ΟΠΑΠ Παροχής Υπηρεσιών Α.Ε.

23.3 Έξοδα επιστρεπτέα
OPAP International Limited - Ενοίκια
OPAP International Limited - Ηλεκτρισμός και τηλέφωνα
23.4 Εισπρακτέα από μητρική εταιρεία (Σημ.11)
Όνομα
ΟΠΑΠ Α.Ε.

Φύση συναλλαγών
Κέρδη παιχνιδιών
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Σημειώσεις στις οικονομικές καταστάσεις
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009

23. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη (συνέχεια)
23.5 Δάνεια σε συγγενικά μέρη (Σημ.10)
OPAP International Limited

2009
€
5.782.878
5.782.878

2008
€
-

Το δάνειο προς τη συνδεδεμένη εταιρεία OPAP International Limited παραχωρήθηκε με επιτόκιο Euribor
πλέον 0,5% και έχει διάρκεια αποπληρωμής 5 έτη.
23.6 Ποσά πληρωτέα σε μητρική εταιρεία (Σημ.15)
Όνομα
ΟΠΑΠ Α.Ε.

Φύση συναλλαγών
Δικαιώματα

2009
€
5.355.657
5.355.657

2008
€
4.836.060
4.836.060

24. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Η Εταιρεία δεν είχε ενδεχόμενες υποχρεώσεις στις 31 Δεκεμβρίου 2009.
25. Δεσμεύσεις
Η Εταιρεία δεν είχε κεφαλαιουχικές ή άλλες δεσμεύσεις στις 31 Δεκεμβρίου 2009.
26. Γεγονότα μεταγενέστερα της λήξης του έτους
Δεν υπήρξαν σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της λήξης του έτους που να έχουν σχέση με την κατανόηση των
οικονομικών καταστάσεων.

Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών σελίδες 4 μέχρι 6

Σελίδα 30

ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
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ΟΠΑΠ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΙΜΙΤΕΔ
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009

Έσοδα

ΠΑΙΧΝΙΔΙ

2009
Στήλες

2009
€

2008
Στήλες

2008
€

ΤΖΟΚΕΡ

75.016.144

34.009.090

66.840.597

20.052.179

ΛΟΤΤΟ

14.684.949

6.515.149

32.228.182

4.834.227

ΠΡΟΤΟ

15.742.460

7.312.063

18.552.681

5.565.804

ΣΟΥΠΕΡ 3

12.516.286

6.258.143

12.445.481

6.222.740

ΠΡΟΠΟ

2.185.521

515.302

3.785.906

567.886

ΕΧΤΡΑ 5

1.678.297

839.149

1.599.859

799.929

131.015

29.866

323.786

32.379

283.731.844

141.865.922

243.731.734

121.865.868

405.686.516

197.344.684

379.508.226

159.941.012

ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ
ΚΙΝΟ
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ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009

2009
€

2008
€

358.058
14.611.622
19.734.468
2.663.232
17.756.399
127.481.173
180.772
159.693
122.887
183.068.304

446.774
10.859.448
15.994.101
2.077.443
14.069.377
104.623.395
210.833
144.168
142.019
148.567.558

Κόστος πωλήσεων
Άμεσα έξοδα
Εργασίες τρίτων
Αποδόσεις στην Κυπριακή Δημοκρατία
Δικαιώματα προς ΟΠΑΠ Α.Ε.
Αποζημίωση πρακτόρων για Φ.Π.Α.
Προμήθειες πληρωτέες
Κέρδη
Αγορά δελτίων
Θερμικό χαρτί μηχανών
Αποσβέσεις εξοπλισμού πρακτορείων και λογισμικών προγραμμάτων
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009

Έξοδα διοίκησης
Αμοιβή συμβούλων
Μισθοί προσωπικού
Κοινωνικές ασφαλίσεις κλπ.
Ταμείο κοινωνικής συνοχής
Ταμείο προνοίας
Ενοίκια
Διαγραφή επισφαλών χρεωστών
Φόροι και άδειες
Ηλεκτρισμός
Καθαριότητα και υδατοπρομήθεια
Ασφάλιστρα
Επιδιορθώσεις και ανακαινίσεις
Διάφορα έξοδα
Τηλεφωνικά και ταχυδρομικά
Γραφική ύλη και εκτυπωτικά
Συντήρηση εξοπλισμού
Εκπαίδευση προσωπικού
Εφόδια και έξοδα συντηρήσεως ηλεκτρονικού υπολογιστή
Αμοιβή ελεγκτών
Δικηγορικά έξοδα
Άλλα επαγγελματικά δικαιώματα
Οδοιπορικά εσωτερικού και έξοδα διαμονής
Έξοδα οχημάτων
Μεταφορικά
'Εξοδα ενιαιας εταιρικής εικ.πρ.
Αποσβέσεις

Έξοδα διανομής και πωλήσεων
Διαφημίσεις
Φιλοξενία
Υπηρεσιακά ταξίδια
Χορηγίες
Εκδηλώσεις ΟΠΑΠ (Κύπρου) Λτδ

2009
€

2008
€

341.637
992.271
50.508
21.338
41.738
127.100
12.715
31.635
7.507
39.610
10.368
3.870
129.534
8.613
120.725
(4.428)
20.983
21.611
13.800
994
843
4.294
4.420
241.006
39.496
2.282.188

348.363
850.368
40.913
16.507
36.087
121.214
11.034
11.846
35.975
7.950
30.449
12.666
9.791
49.646
8.425
102.900
20.700
12.001
15.075
14.205
51
816
3.860
3.293
35.438
1.799.573

2009
€

2008
€

1.778.525
30.645
25.904
1.973.447
225.617
4.034.138

1.634.960
37.497
25.131
1.599.410
17.107
3.314.105
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ΕΣΟΔΑ / ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009

Έσοδα χρηματοδότησης
Τόκοι από τράπεζες
Άλλοι πιστωτικοί τόκοι
Μη πραγματοποιηθέν συναλλαγματικό κέρδος
Πιστωτικά μερίσματα

2009
€

2008
€

573.543
78.908
11.000
663.451

804.954
324
991
806.269

3.919
3.919

2.881
2.881

Έξοδα χρηματοδότησης
Διάφορα έξοδα χρηματοδότησης
Δικαιώματα τραπεζών
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