
Αρμόδια Νομαρχία: Νομαρχία Ανατολικής Αττικής Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό
Διεύθυνση διαδικτύου: www.betting.gr Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: 22 Μαρτίου 2013
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου: Ορκωτός ελεγκτής λογιστής :
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος Ελεγκτική Εταιρία: Σ.Ο.Λ. Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ
Αντιπρόεδρος & Γενικός Διευθυντής Ανδρέας Παπούλιας Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτή: Με σύμφωνη γνώμη
Σύμβουλος                                            Ιωάννης  Παντολέων 
Σύμβουλος          Aθανάσιος Χρονάς
Σύμβουλος  Μαρία Μακρή

31/12/2012 31/12/2011 1/1-31/12/2012 1/1-31/12/2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κύκλος εργασιών 5.305.509 6.363.049

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 180.660 93.262 Μικτά Κέρδη 1.447.482 1.670.430

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 1.887.312 2.177.312 Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων 300.751 179.500
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 18.091 13.091 Κέρδη προ φόρων 301.118 186.449
Απαιτήσεις από Πελάτες 6.600.762 5.681.449 Κέρδη μετά από φόρους (A) 176.115 48.926
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 1.564.767 1.802.381 Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) 0 0
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 10.251.592 9.767.495 Συγκεντρωτικά συνολικά μετά από φόρους (Α+Β) 179.610 48.926

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε € ) 35 10
Μετοχικό Κεφάλαιο 146.750 146.750 Προτεινόμενο μέρισμα ανα μετοχή (σε € ) 0 0
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 7.949.222 7.773.108 Κέρδη προ φόρων,χρηματοδοτικών,επενδυτικών
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α) 8.095.972 7.919.858 αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων 623.245 514.973

Προβλέψεις / Λοιπές Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 846.549 795.198
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.309.070 1.052.439
Σύνολο Υποχρεώσεων (β) 2.155.619 1.847.637
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β) 10.251.592 9.767.495

31/12/2012 31/12/2011 1/1-31/12/2012 1/1-31/12/2011

7.919.858 7.870.932 Λειτουργικές δραστηριότητες
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα  μετά από φόρους 176.115 48.926 Αποτελέσματα προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) 301.118 186.449

Διανεμηθέντα μερίσματα 0 0 Πλέον / μείον προσαρμογές για:
8.095.972 7.919.858 Αποσβέσεις 322.494 335.473

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες ) επενδυτικής

δραστηριότητας -898 -8.235

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 911 1.287
623.625 514.973

Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης

ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων -793.948 -1.707.985
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων ( πλήν δανειακών) 137.217 -624.007

-33.106 -1.817.019

Μείον :
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα -911 -1.287
Καταβεβλημένοι φόροι -103 -610.358
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) -34.120 -2.428.664

Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων -67.891 -24.611
Εισπράξεις από πώλησεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων 0 0
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων -5.000 0

α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών  5.305.509 Τόκοι εισπραχθέντες 1.278 9.787
β) Πωλήσεις παγίων περιουσιακων στοιχείων 0 Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -71.613 -14.824

γ) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 214.391 Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
δ) Αγορές παγίων περιουσιακων στοιχείων 0 Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 0 0
ε) Απαιτήσεις 6.605.132
στ) Υποχρεώσεις 150.376 Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης

(α)+(β)+(γ)
ζ) Αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης 167.250 (α)+(β)+(γ) -105.734 -2.443.487

η) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 0
θ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 106.706 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 1.078.557 3.522.044

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 972.823 1.078.557

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
και Διευθύνων Σύμβουλος Ο Οικονομικός Διευθυντής

Κωνσταντίνος Γ. Αντωνόπουλος Νικόλαος Γ. Παυλάκης
ΑΔΤ ΑΙ 025905 ΑΔΤ ΑΖ012557

Το μέλος του ΔΣ Ο Προϊστάμενος του Λογιστηρίου

Ιωάννης Ο. Παντολέων Χαράλαμπος Δ. Μητρόπουλος
ΑΔΤ  Σ637090 ΑΔΤ ΑΖ082474

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  

(Ποσά εκφρασμένα σε  ευρώ) (Ποσά εκφρασμένα σε  ευρώ)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσεως (1.1.2012 και 1.1.2011 αντίστοιχα)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσεως (31.12.12 και 31.12.11)

1. Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ ΑΕ είναι θυγατρική της ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ (μητρική) η οποία έχει έδρα στην Ελλάδα και

είναι εισηγμένη στο ΧΑ .Το ποσοστό συμμετοχής της ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ στο Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας, άμεσα &

έμμεσα, είναι 100%. Η εταιρία ενσωματώνεται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.

πλήρως. 
2. Η Εταιρία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές  μέχρι και τη χρήση 2006.
3. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, οι αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που

έχουν ή ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρίας. Για

ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις έχει σχηματισθεί πρόβλεψη ποσού ευρώ 460.000 . Για διάφορες δικαστικές

υποθέσεις έχει σχηματισθεί πρόβλεψη ποσού ευρώ 15.321.
4. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρίας στο τέλος της τρέχουσας χρήσης ανερχόταν σε 77

άτομα (2011: 91 ).

5. Οι πάσης φύσεως συναλλαγές (εισροές και εκροές) σωρευτικά από την έναρξη της τρέχουσας χρήσης καθώς

και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρίας στη λήξη της τρέχουσας χρήσης που έχουν

προκύψει από συναλλαγές της µε συνδεδεµένα µέρη, όπως αυτά ορίζονται στο ∆ΛΠ 24 έχουν ως εξής:

(Ποσά εκφρασμένα σε  ευρώ) (Ποσά εκφρασμένα σε  ευρώ)

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ

"ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ Α.Ε."

ΑΡΜΑΕ  40548/01ΑΤ/Β/98/130

Πρεμετής  3,  Μαρούσι Αττικής 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 31 Δεκεμβρίου 2012
(Δημοσιευμένα βάσει του κωδ.ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, Ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΠΧΑ)

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

επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η

έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή. 

Μιχαήλ Ε. Χατζησταυράκης 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

http://www.betting.gr/

