ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΑΧΕΙΩΝ
ΑΡ. ΓΕΜΗ 125891401000
Λ. Κηφισού 62, 121 32 Περιστέρι

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΠΕΡΔΩΔΕΚΑΜΗΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΑΠΟ 15η ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
(Δημοσιευόμενα βάσει του Κ.Ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. Συνιστούμε επομένως στον
αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιουδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι εταιρικές οικονομικές καταστάσεις, που έχουν συνταχθεί
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε., καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή, όποτε αυτή απαιτείται.
Ημερομηνία έγκρισης της ετήσιας οικονομικής
Αρμόδια Αρχή:
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (Υπηρεσια Γ.Ε.ΜΗ) έκθεσης από το Δ.Σ:
Περιφερειακή Ενότητα Δυτικού Τομέα Αθηνών
31 Μαρτίου 2015
Διεύθυνση διαδικτύου:
www.hellenic-lotteries.gr
Νόμιμοι Ελεγκτές / Ελεγκτική Εταιρεία
Χρυσούλα Δούκα (ΑΜ ΣΟΕΛ 37551)
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:
Kamil Ziegler, Σπυρίδων Φωκάς, Michal Houst,
KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε (ΑΜ ΣΟΕΛ 114)
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:
Petr Matejovsky, Robert Charles Becker, John Walsh,
Με σύμφωνη γνώμη
Pavel Saroch, Ευθύμης Κωνσταντόπουλος, Βάιος Καραντίνος
Αντώνης Κεραστάρης, Φώτης Μαυρουδής
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ)
31.12.2014

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
Επενδύσεις σε ακίνητα
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Απαιτήσεις
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(α)

264
0
179.603
2.334
0
19.257
62.466
263.924
31.000
172.244
203.244
0
24
1
60.655
60.680
263.924

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρέωσεις
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρέωσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Σύνολο υποχρεώσεων (β)
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (β) + (γ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ πλην των κερδών ανά μετοχή)
15.06.2013-31.12.2014
392.940
30.781

Κύκλος εργασιών
Μικτά κέρδη / (ζημιές)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών
και επενδυτικών αποτελεσμάτων
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)
-Ιδιοκτήτες μητρικής
-Δικαιώματα μειοψηφίας
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β)
-Ιδιοκτήτες μητρικής
-Δικαιώματα μειοψηφίας
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή (σε €)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων

16.397
15.327
11.259
11.259
0
(16)
11.244
11.244
0
3,6321
3,4800

15.06.2013-31.12.2014
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων
Πλέον / (μείον) προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις
Άλλες προβλέψεις
Συναλλαγματικές διαφορές
Προγράμματα παροχών στο προσωπικό
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη
και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας
Πλέον / (μείον) προσαρμογές για μεταβολές
λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται
με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
(Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων
(Αύξηση)/ μείωση απαιτήσεων
Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
Αύξηση / (μείωση) πληρωθέντων φόρων
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και
συναφή έξοδα καταβεβλημένα
Καταβεβλημένοι φόροι εισοδήματος
Σύνολο εισροών / (εκροών) από
λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Εκροή για ενσώματα και άυλα παγία στοιχεία
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων
Δεσμευμένα διαθέσιμα
Τόκοι εισπραχθέντες
Μερίσματα εισπραχθέντα
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από δάνειο
Πληρωμές δόσεων δανείου
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Μερίσματα πληρωθέντα
Σύνολο εισροών (εκροών) από
χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα
και ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης

15.327
10.613
1.069
312
0
1
2
0

0
(24.127)
49.807
4.462

(1.582)
0
55.883
(190.480)
0
0
503
0
(189.977)
15.001
(15.000)
192.000
0
192.001
57.907
0
57.907

27.010

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ)
31.12.2014
0
10.797
31.000
161.000
447
203.244

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (15.06.2013)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
Μετοχικό κεφάλαιο
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο
Αποθεματικά
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31.12.2014)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Η εταιρεία δημοσιεύει οικονομικές καταστάσεις πρώτης υπερδωδεκάμηνης χρήσης, περιόδου από 15.06.2013 έως
31.12.2014.
2. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 31.000.000,00 €, διαιρείται σε 3.100.000 κοινές μετοχές ονομαστικής
αξίας 10,00 € η καθεμία. Στη μετοχική της σύνθεση συμμετέχουν η ΟΠΑΠ INVESTMENT LIMITED με 67%, η INTRALOT
LOTTERIES LIMITED με 16,50% και η Scientific Games Global Gaming S.á.r.l. με 16,50%.
3. Στη σημείωση Β3. της οικονομικής έκθεσης αναφέρονται αλλαγές στη μέθοδο ενοποίησης της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε..
στις οικονομικές καταστάσεις της ΟΠΑΠ INVESTMENT LIMITED, θυγατρικής κατά 100% της ΟΠΑΠ Α.Ε..
4. Η ανέλεγκτη φορολογικά χρήση της εταιρείας αναφέρεται στη σημ. 24.1. της οικονομικής έκθεσης.
5. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία υποθέσεις, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που
ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική λειτουργία της εταιρείας.
6. Επί των περιουσιακών στοιχείων του ομίλου δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη.
7. Ο αριθμός του μόνιμα απασχολούμενου προσωπικού της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. στις 31.12.2014 ανέρχεται σε 16 άτομα.
8. Τα ποσά των εισροών, εκροών, απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρείας και του ομίλου με συνδεδεμένα μέρη
όπως ορίζονται από το ΔΛΠ 24 για τη χρήση 2014, αναλύονται ως εξής:

9. Δεν υπάρχουν αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές, εκτιμήσεις ή διόρθωση λογιστικού λάθους στην οικονομική
έκθεση.
10. Οι εκροές για πάγια στοιχεία της εταιρείας για την περίοδο από 15.06.2013-31.12.2014 ανήλθαν σε € 190.480
χιλ..
11. Δεν έχει επέλθει διακοπή εκμετάλλευσης κλάδου της εταιρείας.
12. Τα ποσά παρουσιάζονται σε χιλιάδες ευρώ όπως και στην οικονομική έκθεση.
13. Τυχόν διαφορές σε αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
14. Οι αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, όπως αποφασίστηκαν από τις Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων
καθώς και άλλα σημαντικά γεγονότα κατά την υπερδωδεκάμηνη χρήση, αναφέρονται αντίστοιχα στις σημειώσεις
Β1. και Β3. της Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. της εταιρείας, όπως αυτή ενσωματώνεται στην οικονομική έκθεση.
15. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε., με την από 31.03.2015 απόφασή του, ενέκρινε την
οικονομική έκθεση της πρώτης εταιρικής χρήσης 2014 και θα προτείνει την έγκριση διανομής συνολικού
μερίσματος χρήσης 2014, € 3,48 (συνολικού ποσού € 10.788.000,00) ανά μετοχή στην Ετήσια Τακτική Γενική
Συνέλευση των Μετόχων (βλ. σημείωση Β6 της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου).

(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ)
Εισροές
Εκροές
Απαιτήσεις
Υποχρεώσεις
Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης

0

Περιστέρι, 31 Μαρτίου 2015

15.508
0
4.619
106

Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης

0

Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης

8

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
και Διευθύνων Σύμβουλος

Ένα Μέλος του Δ.Σ.

Ο Διευθυντής Λογιστικής
και Ενοποίησης

Kamil Ziegler
Αρ. Διαβ. 36356187

Michal Houst
Αρ. Διαβ. 39893691

Πέτρος Ξαρχάκος
Α.Δ.Τ. ΑΚ 161998

