
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ. 

 

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο  

γηα ην έηνο πνπ έιεμε 31 Γεθεκβξίνπ 2007 
ζύκθσλα µε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο  

(ΓΠΥΠ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ΜΑΡΣΗΟ  2008 
 



               Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο  

 ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2007 

 

 

 2 

            

          Πεξηερόκελα         ειίδα 

 

Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ Υξήζεσο.......................................................................................................3 

Ηζνινγηζκφο ................................................................................................................................................4 

Καηάζηαζε Μεηαβνιψλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ ................................................................................................5 

Καηάζηαζε Σακεηαθψλ Ρνψλ .....................................................................................................................6 

1. Γεληθέο Πιεξνθνξίεο ........................................................................................................................7 

2. Οη θπξηφηεξεο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν Όκηινο ............................................................8 

2.2 Πιαίζην θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ..............................................................8 

2.3 Νέα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη δηεξκελείεο ........................................................8 

2.4 Δλνπνίεζε ............................................................................................................................. 10 

2.5 Μεηαηξνπή μέλνπ λνκίζκαηνο ............................................................................................... 10 

2.6 Δλζψκαηα Πάγηα ηνηρεία ..................................................................................................... 10 

2.7 Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ................................................................................................... 11 

2.8 Δκπνξηθέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο ........................................................................................... 11 

2.9 Σακείν θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα ............................................................................................ 11 

2.10 Μεηνρηθφ θεθάιαην ............................................................................................................... 12 

2.11 Πξνβιέςεηο θαη ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο ............................................................................ 12 

2.12 Μηζζψζεηο ............................................................................................................................. 12 

2.13 Παξνρέο ζε εξγαδφκελνπο ..................................................................................................... 13 

2.14 Αλαγλψξηζε εζφδσλ .............................................................................................................. 13 

2.15 Φφξνο εηζνδήκαηνο (ηξέρσλ θαη αλαβαιιφκελνο) ................................................................ 13 

2.16 Κέξδε Αλά Μεηνρή ............................................................................................................... 14 

2.17 Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ........................................................................... 14 

2.18 Γηαγξαθή ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ .................................................... 14 

2.19 Γηαλνκή κεξηζκάησλ ............................................................................................................. 14 

2.20 πγθξηηηθά ζηνηρεία ............................................................................................................... 14 

3. Γηαρείξηζε Υξεκαηννηθνλνκηθψλ  Κηλδχλσλ ................................................................................. 14 

3.2 Γηαρείξηζε Υξεκαηννηθνλνκηθνχ Κηλδχλνπ .......................................................................... 14 

4. Κίλδπλνο δηαρείξηζεο θεθαιαίνπ .................................................................................................... 16 

5. εκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη θξίζεηο ηεο δηνηθήζεσο ....................................................... 16 

6. Δλζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία .......................................................................................... 17 

7. Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ............................................................................................................ 18 

8. Αλαβαιιφκελνη Φφξνη Δηζνδήκαηνο .............................................................................................. 18 

9. Μαθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο .......................................................................................................... 20 

10. Πειάηεο θαη ινηπέο Απαηηήζεηο .................................................................................................. 20 

11. Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ........................................................................................... 20 

12. Μεηνρηθφ θεθάιαην .................................................................................................................... 21 

13. Απνζεκαηηθά .............................................................................................................................. 21 

14. Τπνρξεψζεηο παξνρψλ απνρσξήζεσο ........................................................................................ 22 

15. Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο ........................................................................................ 23 

16. Πξνβιέςεηο ................................................................................................................................. 23 

17. Έμνδα θαη’ είδνο ........................................................................................................................ 24 

18. Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο .......................................................................................................... 24 

19. Φφξνο εηζνδήκαηνο .................................................................................................................... 24 

20. Κέξδε αλά κεηνρή ...................................................................................................................... 25 

21. Αλεηιεκκέλεο ππνρξεψζεηο ........................................................................................................ 25 

22. Δλδερφκελεο ππνρξεψζεηο-απαηηήζεηο ....................................................................................... 26 

23. πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε ............................................................................................. 26 

24. Γεγνλφηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνχ. ..................................................................... 27 

Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ .................................................................................. 29 

Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή .................................................................... 31 

 



               Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο  

 ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2007 

 

 

 3 

Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ Υξήζεσο 

 
  Ο ΟΜΗΛΟ Ζ ΔΣΑΗΡΗΑ 

 εκείσζε 
1.1.2007-

31.12.2007 

1.1.2006-

31.12.2006 

1.1.2007-

31.12.2007 

1.1.2006-

31.12.2006 

Έζνδα  41.894.951 211.552.068 38.170.039 207.029.019 

Κφζηνο πσιήζεσλ 17 -15.865.670 -181.470.410 -14.020.833 -180.248.290 

Μηθηό θέξδνο  26.029.281 30.081.658 24.149.206 26.780.729 

Άιια έζνδα εθκεηαιιεχζεσο  175.281 159.567 175.281 159.567 

Έμνδα δηάζεζεο  17 -140.632 -226.461 -140.632 -226.461 

Έμνδα δηνίθεζεο 17 -2.069.152 -2.453.233 -2.036.801 -2.433.209 

Άιια έμνδα εθκεηαιιεχζεσο  -153.346 -12.769 -153.346 -12.769 

Κέξδνο εθκεηαιιεύζεσο  23.841.432 27.548.762 21.993.707 24.267.857 

Κφζηνο ρξεκαηννηθνλνκηθφ  -464.454 -50.688 -461.288 -50.688 

Πηζησηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή 

έζνδα  1.447.276 1.714.550 1.438.283 1.714.550 

πλαιιαγκαηηθέο Γηαθνξέο 

θαζαξέο  90.629 126.117 90.669 126.117 

Κέξδνο πξν θόξσλ   24.914.882 29.338.741 23.061.371 26.057.836 

Φφξνο εηζνδήκαηνο 19 -6.274.028 -8.345.319 -6.089.036 -7.984.457 

Καζαξό θέξδνο ρξήζεσο  18.640.854 20.993.423 16.972.335 18.073.380 

      

Καηαλεκόκελα ζε:      

Μεηφρνπο ηεο κεηξηθήο  18.640.854 20.993.423 16.972.335 18.073.380 

Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο  0 0 0 0 

  18.640.854 20.993.423 16.972.335 18.073.380 

      

Κέξδε θαηά κεηνρή πνπ 

αλαινγνύλ ζηνπο κεηόρνπο ηεο 

κεηξηθήο γηα ηελ πεξίνδν      

 -Βαζηθά (ζε επξώ) 20 3.728 4.199 3.394 3.615 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 7 έσο 28 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ.  
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Ιζνινγηζκόο 

 
  Ο ΟΜΗΛΟ Ζ ΔΣΑΗΡΗΑ 

 

εκείσζε 31.12.2007 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2006 

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ      

Με Κπθινθνξηαθά ηνηρεία Δλεξγεηηθνύ      

Δλζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 6 7.558.345 4.090.621 7.558.345 4.090.621 

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 7 217.271 16.728 217.271 16.728 

Δπελδχζεηο ζε Θπγαηξηθέο   0 0 10.000 10.000 

Αλαβαιιφκελνη Φφξνη Δηζνδήκαηνο 8 1.193.468 1.221.111 1.193.468 1.221.111 

Μαθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο 9 53.274 53.274 53.274 53.274 

  9.022.358 5.381.734 9.032.358 5.391.734 

Κπθινθνξηαθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία      

Πειάηεο θαη ινηπέο Απαηηήζεηο 10 10.307.930 23.996.216 3.279.447 19.339.848 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 11 30.924.522 67.456.794 30.058.001 67.403.831 

  41.232.452 91.453.010 33.337.448 86.743.680 

ύλνιν Δλεξγεηηθνύ   50.254.810 96.834.745 42.369.806 92.135.414 

      

ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ      

Ίδηα Κεθάιαηα απνδηδόκελα ζηνπο κεηόρνπο ηεο 

κεηξηθήο      

Μεηνρηθφ θεθάιαην 12 146.750 146.750 146.750 146.750 

Απνζεκαηηθά 13 2.327.160 2.327.161 2.327.160 2.327.161 

σξεπκέλα θέξδε  25.467.395 45.826.540 20.882.132 42.909.797 

  27.941.306 48.300.451 23.356.043 45.383.708 

Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο  0 0 0 0 

ύλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ  27.941.306 48.300.451 23.356.043 45.383.708 

      

Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο      

Τπνρξεψζεηο παξνρψλ απνρσξήζεσο 14 282.043 234.363 282.043 234.363 

      

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο      

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 15 12.698.597 43.177.628 9.436.018 41.755.902 

Σξέρνπζεο Φνξνινγηθέο Τπνρξεψζεηο  3.951.090 360.862 3.913.928 0 

Πξνβιέςεηο 16 5.381.774 4.761.442 5.381.774 4.761.442 

ύλνιν Βξαρππξόζεζκσλ Τπνρξεώζεσλ   22.031.461 48.299.932 18.731.720 46.517.343 

ύλνιν Τπνρξεώζεσλ  22.313.504 48.534.295 19.013.763 46.751.706 

ύλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ & Τπνρξεώζεσλ   50.254.810 96.834.745 42.369.806 92.135.414 

 

 
 

 

Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 7 έσο 28 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ 
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Καηάζηαζε Μεηαβνιώλ Ιδίσλ Κεθαιαίσλ 

 

 

 

 
 

Δηαηξία 
Μεηνρηθό 

Κεθάιαην 

Σαθηηθό 

Απνζεκαηηθό 

Αθνξνιόγεηα 

Απνζεκαηηθά 
Κέξδε εηο Νένλ ύλνιν 

Τπόινηπν θαηά ηελ 1/1/2006 146.750 49.890 2.128.064 34.985.624 37.310.328 

Καζαξφ θέξδνο πεξηφδνπ     18.073.380 18.073.380 

Πιεξσκή Μεξηζκάησλ    -10.000.000 -10.000.000 

ρεκαηηζκφο απνζεκαηηθψλ   149.207 -149.207 0 

Τπόινηπν θαηά ηελ 31/12/2006 146.750 49.890 2.277.271 42.909.797 45.383.708 

      

Τπόινηπν θαηά ηελ 1/1/2007 146.750 49.890 2.277.271 42.909.797 45.383.708 

Καζαξφ θέξδνο πεξηφδνπ     16.972.335 16.972.335 

Πιεξσκή Μεξηζκάησλ    -39.000.000 -39.000.000 

ρεκαηηζκφο απνζεκαηηθψλ     0 

Τπόινηπν θαηά ηελ 31/12/2007 146.750 49.890 2.277.271 20.882.132 23.356.043 

      

 

 

 

Όκηινο 
Μεηνρηθό 

Κεθάιαην 

Σαθηηθό 

Απνζεκαηηθό 

Αθνξνιόγεηα 

Απνζεκαηηθά 
Κέξδε εηο Νένλ ύλνιν 

Τπόινηπν θαηά ηελ 1/1/2006 146.750 49.890 2.128.064 34.982.324 37.307.028 

Καζαξφ θέξδνο πεξηφδνπ     20.993.423 20.993.423 

Πιεξσκή Μεξηζκάησλ    -10.000.000 -10.000.000 

ρεκαηηζκφο απνζεκαηηθψλ   149.207 -149.207 0 

Τπόινηπν θαηά ηελ 31/12/2006 146.750 49.890 2.277.271 45.826.540 48.300.451 

      

Τπόινηπν θαηά ηελ 1/1/2007 146.750 49.890 2.277.271 45.826.540 48.300.451 

Καζαξφ θέξδνο πεξηφδνπ     18.640.854 18.640.854 

Πιεξσκή Μεξηζκάησλ    -39.000.000 -39.000.000 

ρεκαηηζκφο απνζεκαηηθψλ     0 

Τπόινηπν θαηά ηελ 31/12/2007 146.750 49.890 2.277.271 25.467.395 27.941.306 

 

 

 

 

 

Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 7 έσο 28 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ.  
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Καηάζηαζε Σακεηαθώλ Ρνώλ 

 

 εκείσζε 

1.1.2007-

31.12.2007 

1.1.2006-

31.12.2006 

1.1.2007-

31.12.2007 

1.1.2006-

31.12.2006 

Σακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο      

Κέξδε πξν θφξσλ  24.914.882 29.338.741 23.061.371 26.057.836 

Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:      

Πξνβιέςεηο 16 0 -16.215.566 0 -16.215.566 

Απνζβέζεηο 6,7 806.379 250.132 806.379 250.132 

Εεκία απφ ηε πψιεζε παγίσλ  0 2.317 0 2.317 

Πηζησηηθνί Σφθνη  -1.447.276 -1.714.550 -1.438.283 -1.714.550 

Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα  464.454 50.688 461.288 50.688 

      

Ταμειακέρ ποέρ από λειηοςπγικέρ δπαζηηπιόηηηερ ππο 

μεηαβολών κεθαλαίος κίνηζηρ  24.738.439 11.711.762 22.890.755 8.430.857 

Μείσζε / (αχμεζε) απαηηήζεσλ  12.212.332 3.871.400 14.584.447 8.527.767 

(Μείσζε) / αχμεζε ππνρξεψζεσλ   -30.599.031 27.253.401 -32.439.885 25.834.976 

(Μείσζε) / αχμεζε πξνβιέςεσλ  788.012 42.993 788.012 42.993 

  7.139.752 42.879.556 5.823.329 42.836.593 

Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα  -464.454 -62.133 -461.288 -62.133 

Καηαβεβιεκέλνη θφξνη  -1.264.475 -10.575.485 -755.783 -10.575.485 

Σακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο  5.410.823 32.241.939 4.606.258 32.198.975 

      

Σακεηαθέο ξνέο από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο      

Αγνξά ελζψκαησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 6 -4.215.145 -3.946.107 -4.215.145 -3.946.107 

Αγνξά άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 7 -259.500 -4.999 -259.500 -4.999 

Δίζπξαμε απφ πψιεζε ελζσκάησλ παγίσλ  0 6.800 0 6.800 

Αγνξά ζπγαηξηθψλ επηρεηξήζεσλ & αχμεζε  κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ   

0 0 0 -10.000 

Σφθνη εηζπξαρζέληεο  1.531.550 1.622.956 1.522.557 1.622.956 

Σακεηαθέο ξνέο από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο  -2.943.096 -2.321.350 -2.952.088 -2.331.350 

      

Σακεηαθέο ξνέο από ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο      

Μεξίζκαηα πιεξσζέληα  -39.000.000 -10.000.000 -39.000.000 -10.000.000 

Σακεηαθέο ξνέο από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο  -39.000.000 -10.000.000 -39.000.000 -10.000.000 

      

Καζαξή αύμεζε / (κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα 

θαη ηζνδύλακα ρξήζεσο  -36.532.272 19.920.589 -37.345.830 19.867.625 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο ρξήζεσο  67.456.794 47.536.206 67.403.831 47.536.206 

      

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο ρξήζεσο 11 30.924.522 67.456.794 30.058.001 67.403.831 

 
      

Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 7 έσο 28 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ.  
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1. Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

Ζ Δηαηξία ηνηρεκάησλ ηδξχζεθε ηελ 20.5.1998 κε ηελ επσλπκία ΄΄ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΟΡΓΑΝΩΖ, 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΒΟΛΖ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ΄΄ απφ ηελ θνηλνπξαμία INTΡAΛOT A.E. – 

INTRALOT INTERNATIONAL Ltd κε αξρηθφ ζθνπφ λα αλαιάβεη, ππνγξάθνληαο απφ θνηλνχ κε ηελ 

θνηλνπξαμία ζρεηηθή ζχκβαζε κε ηελ ΟΠΑΠ Α.Δ., ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ πνπ αθνξά ζηελ νξγάλσζε, 

ππνζηήξημε θαη δηεμαγσγή ησλ παηρληδηψλ ζηνηρεκάησλ πξνθαζνξηζκέλεο θαη κεηαβιεηήο απφδνζεο πνπ 

δηνξγαλψλεη ε ΟΠΑΠ Α.Δ. ζηε ρψξα καο. Ζ αλάιεςε ηνπ έξγνπ απηνχ έγηλε κεηά απφ δηεζλή δηαγσληζκφ.  

ηα πιαίζηα ηεο αλσηέξσ ζχκβαζεο, ε νπνία έιεμε ζηηο 29 Ηαλνπαξίνπ 2006, ε Δηαηξία ηνηρεκάησλ 

αλέιαβε:  

 

 Σελ επηινγή ησλ γεγνλφησλ επί ησλ νπνίσλ ζα δηεμάγεηαη ζηνηρεκαηηζκφο.  

 Σελ θαηάξηηζε ησλ απνδφζεσλ ησλ παηρληδηψλ ζηνηρεκάησλ. 

 Σελ παξαθνινχζεζε θαη ηνλ έιεγρν ηεο δηεμαγσγήο ησλ παηρληδηψλ.  

 Γηαθήκηζε θαη  πξνψζεζε ησλ παηρληδηψλ. 

 Σελ εθηχπσζε ησλ δειηίσλ θαη ησλ ζρεηηθψλ εληχπσλ ησλ παηρληδηψλ. 

 Σελ νξγάλσζε ησλ παηρληδηψλ κέζσ ηειεθψλνπ (ζε πεξίπησζε πνπ ππάξμεη λνκνζεηηθή 

ξχζκηζε). 

 Σε δηαρείξηζε θηλδχλσλ (risk management) ησλ παηρληδηψλ ζηνηρεκάησλ. 

 

Σελ  23 Ννεκβξίνπ 2006 ππεγξάθε ζχκβαζε κεηαμχ ηεο θνηλνπξαμίαο ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη ε Δηαηξία 

κε ηελ “ΗΝΣΡΑΛΟΣ ΑΔ” θαη  ηελ “INTRALOT INTERNATIONAL LTD” θαη ηεο ΟΠΑΠ Α.Δ., κε 

αληηθείκελν ηε παξαρψξεζε άδεηαο ρξήζεο ινγηζκηθνχ γηα ηε δηελέξγεηα θαη δηαρείξηζε ησλ παηρληδηψλ 

ζηνηρεκάησλ, ηε δηάζεζε ηεο ηερλνινγηθήο ππνδνκήο γηα ηε δηνξγάλσζε ησλ ζηνηρεκάησλ απηψλ,  ηελ 

παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ηερληθήο ππνζηήξημεο θαζψο θαη ηελ δηάζεζε πξνο ρξήζε  

ηεξκαηηθψλ κεραλψλ πξαθηνξείσλ. Ζ πινπνίεζε ηεο ζχκβαζεο απηήο νινθιεξψζεθε ζηηο 29/7/2007.   

 

ηηο 31 Ηνπιίνπ 2007 ππεγξάθε κεηαμχ ηεο θνηλνπξαμίαο ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη ε Δηαηξία κε ηελ 

“ΗΝΣΡΑΛΟΣ ΑΔ” θαη ηελ “INTRALOT INTERNATIONAL LTD” θαη ηεο ΟΠΑΠ Α.Δ. ζχκβαζε ηξηεηνχο 

δηάξθεηαο, κε αληηθείκελν ηελ πξνζζήθε λέσλ πξντφλησλ ζηνηρεκαηηζκνχ ζην παηρλίδη «ΠΑΜΔ 

ΣΟΗΥΖΜΑ», ηελ παξνρή αλαβαζκηζκέλσλ ππεξεζηψλ επηρεηξεζηαθήο, θαη ηερλνινγηθήο ππνζηήξημεο, 

ηελ δηάζεζε πξνο ρξήζε λέσλ ηεξκαηηθψλ κεραλψλ πξαθηνξείσλ, θαζψο θαη ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο ηνπ 

ζπλφινπ ηνπ δηαηεζέληνο εμνπιηζκνχ. ηα πιαίζηα ηεο αλσηέξσ ζχκβαζεο ε Δηαηξία αλέιαβε ηελ παξνρή 

ππνζηήξημεο  ηνπ παηρληδηνχ «ΠΑΜΔ ΣΟΗΥΖΜΑ» θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπκθσλίαο. 

  

Πέξαλ ηεο ζπλεξγαζίαο ηεο Δηαηξίαο κε ηελ ΟΠΑΠ Α.Δ., ε  Δηαηξία δξαζηεξηνπνηείηαη απφ ην 2004 θαη 

ζην εμσηεξηθφ παξέρνληαο ππεξεζίεο αλάινγνπ αληηθεηκέλνπ  ζε αιινδαπέο Δηαηξίεο ηνπ Οκίινπ. 

Σελ 14/6/2005 ε Δηαηξία ηνηρεκάησλ Α.Δ. ίδξπζε ζηελ Κχπξν ζπγαηξηθή Δηαηξία κε ηελ επσλπκία 

΄΄Betting Company Cyprus Limited΄΄ παξέρνληαο ππεξεζίεο  δηεμαγσγήο ζπιινγηθψλ ζηνηρεκάησλ 

νπνηαζδήπνηε θχζεσο θαη ινηπψλ ηπρεξψλ παηγληδηψλ, ζε Δηαηξίεο ηνπ Οκίινπ ηεο κεηξηθήο ΗΝΣΡΑΛΟΣ 

Α.Δ. 

 

Ζ Δηαηξία έρεη έδξα ζην Γήκν Ζξαθιείνπ  Αηηηθήο θαη ηα γξαθεία ηεο βξίζθνληαη επί ηεο Λεσθφξνπ 

Ακαξνπζίνπ 14. Σν site ηεο Δηαηξίαο ζην δηαδίθηπν είλαη www.betting.gr.  

 

Ζ ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ. αλήθεη ζηνλ Όκηιν ηεο ΗΝΣΡΑΛΟΣ Α.Δ. ν νπνίνο ζηηο 31.12.2007 

ζπκκεηείρε ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξίαο θαηά πνζνζηφ 100%.  

 

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο  Δηαηξίαο ηελ 1
ε
 Μαξηίνπ 2008  

 

 

http://www.betting.gr/
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2. Οη θπξηόηεξεο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν Όκηινο 

2.2 Πιαίζην θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

Οη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αθνξνχλ ηε ρξήζε 1.1-31.12.2007 θαη έρνπλ ζπληαρζεί 

ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο (Γ.Π.Υ.Π.), φπσο απηά 

πηνζεηνχληαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, βάζεη ηνπ Καλνληζκνχ αξηζ. 1606/2002 ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ηεο 19εο Ηνπιίνπ 2002. Οη παξνχζεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο. Σα πνζά πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηηο παξνχζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνληαη ζε  Δπξψ. Οη εθηηκήζεηο θαη ηα 

θξηηήξηα πνπ εθαξκφδνληαη απφ ηνλ Όκηιν γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ θαη ηα νπνία επεξεάδνπλ ηε ζχληαμε 

ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ζηεξίδνληαη ζε ηζηνξηθά δεδνκέλα θαη ζε ππνζέζεηο πνπ, ππφ ηηο παξνχζεο 

ζπλζήθεο, θξίλνληαη ινγηθέο. Οη εθηηκήζεηο θαη ηα θξηηήξηα ιήςεο απνθάζεσλ, επαλεθηηκψληαη γηα λα 

ιάβνπλ ππφςε ηηο ηξέρνπζεο εμειίμεηο θαη νη επηπηψζεηο απφ ηπρφλ αιιαγέο ηνπο αλαγλσξίδνληαη ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαηά ην ρξφλν πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη. Οη ινγηζηηθέο αξρέο πνπ αθνινχζεζε ν 

Όκηινο, γηα ηε ζχληαμε ησλ εηεζίσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο 31.12.2007, είλαη ζπλεπείο κε απηέο 

πνπ πεξηγξάθνληαη ζηηο δεκνζηεπκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ 31.12.2006 

αθνχ ιεθζνχλ ππφςε νη θαησηέξσ ηξνπνπνηήζεηο ησλ πξνηχπσλ θαη νη λέεο Γηεξκελείεο, πνπ εθδφζεθαλ 

απφ ην πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (IASB), πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη 

ε εθαξκνγή ηνπο είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηελ ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31.12.2007: 

 

2.3 Νέα πξόηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηύπσλ θαη δηεξκελείεο 

Πξόηππα  θαη δηεξκελείεο ππνρξεσηηθά γηα ηελ ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31.12.2007 

- ΓΠΥΠ 7 - Υξεκαηννηθνλνκηθά εξγαιεία: Γλσζηνπνηήζεηο θαη ζπκπιεξσκαηηθή ηξνπνπνίεζε ζην 

ΓΛΠ 1 - Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ: Γλσζηνπνηήζεηο Κεθαιαίνπ  

Σν πξφηππν θαη ε ηξνπνπνίεζε έρεη εθαξκνγή απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2007 θαη εηζάγεη επηπιένλ 

γλσζηνπνηήζεηο κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο παξερφκελεο πιεξνθφξεζεο ζρεηηθά κε ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά 

εξγαιεία. Ζ επίπησζε ζην πεξηερφκελν θαη ηνλ ηξφπν γλσζηνπνηήζεσο ησλ ζηνηρείσλ, πνπ αθνξνχλ ηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα, παξνπζηάδεηαη ζηε ζεκείσζε 3 θαη 4. 

 

- ΓΔΔΥΠ 7 - Δθαξκνγή ηεο κεζόδνπ επαλαδηαηύπσζεο ηνπ ΓΛΠ 29 

Ζ δηεξκελεία έρεη εθαξκνγή απφ ηελ 1ε Μαξηίνπ 2006 θαη παξέρεη θαζνδήγεζε ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή 

ηνπ ΓΛΠ 29 ζε κηα πεξίνδν παξνπζίαζεο ζηελ νπνία κηα επηρείξεζε αλαγλσξίδεη ηελ χπαξμε 

ππεξπιεζσξηζκνχ ζηελ νηθνλνκία ηνπ ιεηηνπξγηθνχ λνκίζκαηφο ηεο, εθφζνλ ε νηθνλνκία δελ ήηαλ 

ππεξπιεζσξηζηηθή ζηελ πξνγελέζηεξε πεξίνδν.  Ζ δηεξκελεία δελ έρεη εθαξκνγή ζηνλ Όκηιν. 

 

- ΓΔΔΥΠ 8 - Πεδίν εθαξκνγήο ΓΠΥΠ 2 

Ζ δηεξκελεία έρεη εθαξκνγή απφ ηελ 1ε Μαΐνπ 2006 θαη εμεηάδεη ζπλαιιαγέο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ 

έθδνζε ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ - φπνπ ην αλαγλσξίζηκν ιακβαλφκελν ηίκεκα είλαη κηθξφηεξν απφ ηελ 

εχινγε αμία ησλ ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ πνπ εθδφζεθαλ – πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζηεί εάλ εκπίπηνπλ ή φρη 

ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ΓΠΥΠ 2. Ζ δηεξκελεία δελ  επεξεάδεη  ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ. 

 

- ΓΔΔΥΠ 9 - Δπαλαμηνιόγεζε Δλζσκαησκέλσλ Παξάγσγσλ 

Ζ δηεξκελεία έρεη εθαξκνγή απφ ηελ 1ε Ηνπλίνπ 2006 θαη απαηηεί κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα λα αμηνινγήζεη 

εάλ έλα ελζσκαησκέλν παξάγσγν πξέπεη γηα λα δηαρσξηζηεί απφ ηε ζχκβαζε κε ηελ νπνία απνθηήζεθε  

θαη λα αμηνινγεζεί σο κεκνλσκέλν παξάγσγν φηαλ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα γίλεηαη αξρηθά ζπκβαιιφκελν 

κέξνο ζηε ζχκβαζε.  Ζ δηεξκελεία δελ έρεη εθαξκνγή ζηνλ Όκηιν. 

 

- ΓΔΔΥΠ 10 - Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο θαη Απνκείσζε 

Ζ δηεξκελεία έρεη εθαξκνγή απφ ηελ 1ε Ννεκβξίνπ 2006 θαη απαγνξεχεη ηηο δεκίεο απνκείσζεο πνπ 

αλαγλσξίδνληαη ζε κηα ελδηάκεζε πεξίνδν, φζνλ αθνξά ηελ ππεξαμία, ηηο επελδχζεηο ζε ζπκκεηνρηθνχο 

ηίηινπο θαη ηηο επελδχζεηο ζε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ αλαγλσξίδνληαη ζε θφζηνο, λα 

αληηζηξαθνχλ ζε ηζνινγηζκνχο κεηαγελέζηεξσλ εκεξνκεληψλ. Ζ δηεξκελεία δελ ζα επεξεάζεη ηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ. 
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Πξόηππα  θαη δηεξκελείεο ππνρξεσηηθά  κεηά από ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2008 ηα νπνία είηε δελ 

πηνζέηεζε  πξόσξα ν Όκηινο είηε δελ αθνξνύλ ηελ δξαζηεξηόηεηα ηνπ 

 

- ΓΠΥΠ 8 - Σνκείο Γξαζηεξηνηήησλ  

Σν πξφηππν έρεη εθαξκνγή απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2009 θαη αληηθαζηζηά ην ΓΛΠ 14, θάησ απφ ην νπνίν νη 

ηνκείο αλαγλσξίδνληαλ θαη παξνπζηάδνληαλ κε βάζε κηα αλάιπζε απφδνζεο θαη θηλδχλνπ. χκθσλα κε ην 

ΓΠΥΠ 8 νη ηνκείο απνηεινχλ ζπζηαηηθά κηαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο πνπ εμεηάδνληαη ηαθηηθά απφ ηνλ 

Γηεπζχλνληα χκβνπιν / Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο θαη παξνπζηάδνληαη ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κε βάζε απηήλ ηελ εζσηεξηθή θαηεγνξηνπνίεζε. Ο Όκηινο δελ παξνπζηάδεη 

πιεξνθφξεζε θαηά ηνκέα δηφηη δελ είλαη εηζεγκέλνο ζην ρξεκαηηζηήξην.  

 

-ΓΠΥΠ 23 (Σξνπνπνίεζε), «Κόζηνο Γαλεηζκνύ», (ηζρύεη από 1.1.2009) 

Απαηηεί κηα Δηαηξία λα θεθαιαηνπνηεί ην θφζηνο δαλεηζκνχ πνπ είλαη άκεζα επηξξηπηέν ζηελ απφθηεζε, 

θαηαζθεπή ή παξαγσγή πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πνπ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο (Πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν πνπ 

πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο είλαη έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν πνπ θαη’ αλάγθε ρξεηάδεηαη κηα ζεκαληηθή 

ρξνληθή πεξίνδν πξνεηνηκαζίαο γηα ηελ ρξήζε γηα ηελ νπνία πξννξίδεηαη ή γηα ηελ πψιεζε ηνπ) σο κέξνο 

ηνπ θφζηνπο ηνπ. Σν δηθαίσκα ηεο άκεζεο θαηαρψξεζεο ηνπ θφζηνπο δαλεηζκνχ ζε βάξνο ησλ 

απνηειεζκάησλ ζα θαηαξγεζεί. Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΠΥΠ 23 δελ έρεη εθαξκνγή ζηνλ Όκηιν δηφηη δελ 

ππάξρνπλ δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο. 

 

-ΓΔΔΥΠ 11 - ΓΠΥΠ 2: πλαιιαγέο Ηδίσλ Μεηνρώλ Οκίινπ 

Ζ δηεξκελεία έρεη εθαξκνγή απφ ηελ 1ε Μαξηίνπ 2007 θαη δηαζαθελίδεη ηνλ ρεηξηζκφ φπνπ νη ππάιιεινη 

κίαο ζπγαηξηθήο Δηαηξίαο ιακβάλνπλ κεηνρέο ηεο κεηξηθήο Δηαηξίαο. Δπίζεο δηαζαθελίδεη εάλ νξηζκέλνη 

ηχπνη ζπλαιιαγψλ πξέπεη λα ινγίδνληαη σο ζπλαιιαγέο κε δηαθαλνληζκφ κε ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο ή 

ζπλαιιαγέο κε δηαθαλνληζκφ ηνηο κεηξεηνίο. Ζ δηεξκελεία δελ ζα επεξεάζεη ζεκαληηθά ηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ. 

 

- ΓΔΔΥΠ 12 - πκθσλίεο Παξαρώξεζεο  

Ζ δηεξκελεία έρεη εθαξκνγή απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2008 θαη αλαθέξεηαη ζε ζπκβαηηθέο ζπκθσλίεο φπνπ 

κηα ηδησηηθή Δηαηξία ζπκκεηέρεη ζηελ επέθηαζε, ρξεκαηνδφηεζε, ιεηηνπξγία θαη δηαηήξεζε ππεξεζηψλ 

ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα. Σν ΔΓΓΠΥΠ 12 δελ έρεη εθαξκνγή ζηελ ιεηηνπξγίεο ηνπ Οκίινπ θαζψο θακία 

Δηαηξία ηνπ Οκίινπ δελ παξέρεη ππεξεζίεο ζηνλ δεκφζην ηνκέα. 

 

-ΔΓΓΠΥΠ 13, «Πξνγξάκκαηα Παξνρώλ Κηλήηξσλ ζε Πειάηεο» (ηζρύεη από 1.1.2008) 

To ΔΓΓΠΥΠ 13 δηεπθξηλίδεη φηη φηαλ αγαζά ή ππεξεζίεο πσινχληαη ζε ζπλδπαζκφ κε παξνρέο θηλήηξσλ 

(γηα παξάδεηγκα, πφληνη ή δσξεάλ πξντφληα) ε ζπλαιιαγή πεξηέρεη πνιιά ζηνηρεία θαη ε απαίηεζε απφ ησλ 

πειάηε πξέπεη λα θαηαλεκεζεί ζηα ζηνηρεία ηεο ζπλαιιαγήο βάζε ηεο εχινγεο αμίαο. Σν ΔΓΓΠΥΠ 13 δελ 

έρεη εθαξκνγή ζηελ ιεηηνπξγίεο ηνπ Οκίινπ θαζψο θακία Δηαηξία ηνπ Οκίινπ δελ παξέρεη πξνγξάκκαηα 

θηλήηξσλ. 

 

-ΔΓΓΠΥΠ 14, «ΓΛΠ 9 – Σα Όξηα ζε έλα πεξηνπζηαθό ζηνηρείν θαζνξηζκέλσλ παξνρώλ, νη ειάρηζηεο 

πξνϋπνζέζεηο ρξεκαηνδόηεζεο θαη ε ζπζρέηηζε ηνπο» (ηζρύεη από 1.1.2008) 

Σν ΔΓΓΠΥΠ 14 παξέρεη νδεγίεο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ νξίνπ ζην ΓΛΠ 19 ηνπ πνζνχ ηεο ππεξαμίαο πνπ 

κπνξεί λα αλαγλσξηζηεί ζαλ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. Δπίζεο εμεγεί πσο ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή νη 

ππνρξεψζεηο κπνξεί λα επεξεαζηνχλ απφ κηα θαζνξηζκέλε ή ζπκβαηηθή ειάρηζηε πξνυπφζεζε 

ρξεκαηνδφηεζεο. 
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2.4 Ελνπνίεζε 

(α) Θπγαηξηθέο Δηαηξίεο 

Οη ζπγαηξηθέο είλαη επηρεηξήζεηο πάλσ ζηηο νπνίεο αζθείηαη έιεγρνο απφ ηελ κεηξηθή. Οη ζπγαηξηθέο 

ελνπνηνχληαη πιήξσο (νιηθή ελνπνίεζε) απφ ηελ εκεξνκελία πνπ απνθηάηαη ν έιεγρνο επ’ απηψλ θαη 

παχνπλ λα ελνπνηνχληαη απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ηέηνηνο έιεγρνο δελ πθίζηαηαη. Ζ ρξεζηκνπνηνχκελε 

ινγηζηηθή κέζνδνο γηα ηελ ελνπνίεζε είλαη ε κέζνδνο αγνξάο. Σν θφζηνο απφθηεζεο κηαο ζπγαηξηθήο είλαη 

ε εχινγε αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ δφζεθαλ, ησλ ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ πνπ εθδφζεθαλ θαη 

ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ αλαιήθζεθαλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο αληαιιαγήο, πιένλ ηπρφλ θφζηνπο άκεζα 

επηξξηπηένπ ζηελ ζπλαιιαγή. Σα εμαηνκηθεπκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ππνρξεψζεηο θαη ελδερφκελεο 

ππνρξεψζεηο πνπ ζπληζηνχλ κία επηρεηξεκαηηθή ελνπνίεζε απνηηκψληαη θαηά ηελ απφθηεζε ζηηο εχινγεο 

αμίεο ηνπο αλεμαξηήησο ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο. Σν πέξαλ ηεο εχινγεο αμίαο ησλ επί κέξνπο ζηνηρείσλ 

πνπ απνθηήζεθαλ, θφζηνο, θαηαρσξείηαη σο ππεξαμία. Αλ ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο απφθηεζεο είλαη 

κηθξφηεξν απφ ηελ εχινγε αμία ησλ επί κέξνπο ζηνηρείσλ πνπ απνθηήζεθαλ, ε δηαθνξά θαηαρσξείηαη 

άκεζα ζηα απνηειέζκαηα. Γηεηαηξηθέο ζπλαιιαγέο – δηεηαηξηθά ππφινηπα θαη απξαγκαηνπνίεηα θέξδε απφ 

ζπλαιιαγέο κεηαμχ ησλ εηαηξηψλ ηνπ Οκίινπ δηαγξάθνληαη.  

 

β) πκκεηνρή ζε ζπγαηξηθέο 

Οη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο απνηεινχληαη απφ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Μεηξηθήο 

θαη ηεο ζπγαηξηθήο Δηαηξίαο ηεο: 

 

       Ολνκαζία ζπγαηξηθήο              Υώξα έδξαο             Γξαζηεξηόηεηα                               πκκεηνρή          
Betting Company Cyprus Limited      Κχπξνο         Γηεμαγσγή ζπιινγηθψλ ζηνηρεκάησλ             100,00 % 

      θαη ινηπψλ ηπρεξψλ παηγληδηψλ 

 

2.5 Μεηαηξνπή μέλνπ λνκίζκαηνο 

Σα ζηνηρεία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ εηαηξηψλ ηνπ Οκίινπ επηκεηξψληαη βάζεη ηνπ λνκίζκαηνο 

ηνπ πξσηεχνληνο νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο, ζην νπνίν ιεηηνπξγεί ν Όκηινο (ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα). Οη 

ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνληαη ζε Δπξψ, πνπ είλαη ην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα θαη ην 

λφκηζκα παξνπζίαζεο ηεο κεηξηθήο Δηαηξίαο. Οη ζπλαιιαγέο ζε μέλα λνκίζκαηα κεηαηξέπνληαη ζην 

ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα µε ηελ ρξήζε ησλ ηζνηηκηψλ πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία ησλ ζπλαιιαγψλ. 

Κέξδε θαη δεκηέο απφ ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθθαζάξηζε ηέηνησλ 

ζπλαιιαγψλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ θαη απφ ηελ κεηαηξνπή ησλ λνκηζκαηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ 

εθθξάδνληαη ζε μέλν λφκηζκα µε ηηο ηζρχνπζεο ηζνηηκίεο θαηά ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ, 

θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα. Οη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο απφ µε λνκηζκαηηθά ζηνηρεία πνπ 

απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο, ζεσξνχληαη σο ηκήκα ηεο εχινγεο αμίαο θαη ζπλεπψο θαηαρσξνχληαη 

φπσο θαη νη δηαθνξέο ηεο εχινγεο αμίαο. Οη εθηφο Διιάδνο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Οκίινπ ζε μέλα 

λνκίζκαηα, κεηαηξέπνληαη ζην λφκηζκα ιεηηνπξγίαο µε ηελ ρξήζε ησλ ηζνηηκηψλ πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ 

εκεξνκελία ησλ ζπλαιιαγψλ, ελψ ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζην 

εμσηεξηθφ, πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ ελνπνίεζε, κεηαηξέπνληαη ζε Δπξψ µε ηηο ζπλαιιαγκαηηθέο 

ηζνηηκίεο πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. Σα ζηνηρεία ηεο θαηάζηαζεο απνηειεζκάησλ 

(έζνδα θαη έμνδα), κεηαηξέπνληαη ζε Δπξψ κε βάζε ην κέζν φξν ησλ ηζνηηκηψλ πνπ ίζρπζαλ θαηά ηελ 

πεξίνδν αλαθνξάο. Οη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνπο αλσηέξσ θαλφλεο 

κεηαηξνπήο, θαζψο θαη εθείλεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ λνκηζκαηηθά ζηνηρεία πνπ απνηεινχλ κέξνο ηεο 

θαζαξήο επέλδπζεο ζε νηθνλνκηθέο κνλάδεο εμσηεξηθνχ, θαηαρσξνχληαη απεπζείαο ζηελ Καζαξή Θέζε 

θαη κεηαθέξνληαη ζηα απνηειέζκαηα κε ηελ πψιεζε ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδνο. 

 

 

2.6 Ελζώκαηα Πάγηα ηνηρεία 

Σα ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία απνηηκψληαη ζην ηζηνξηθφ θφζηνο κείνλ ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη ηπρφλ 

απνκεηψζεηο αμίαο. Οη απνζβέζεηο ππνινγίδνληαη µε βάζε ηελ ζηαζεξή κέζνδν θαη ηελ σθέιηκε δσή ηνπ 

παγίνπ σο αθνινχζσο: 
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- Βειηηψζεηο ζε αθίλεηα ηξίησλ ζηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο 

- Μεηαθνξηθά κέζα απφ 5 έσο 7 έηε 

- Έπηπια θαη ινηπφο εμνπιηζκφο απφ 3 έσο 5 έηε 

 

Οη ινγηζηηθέο αμίεο ησλ ελζψκαησλ πάγησλ ζηνηρείσλ επαλεθηηκψληαη γηα ελδερφκελε αλάγθε 

απνµείσζεο, φηαλ γεγνλφηα ή ζπλζήθεο δείρλνπλ φηη ε αλαθεξφκελε αμία ηνπο κπνξεί λα µελ αλαθηεζεί. 

ε ηέηνηα πεξίπησζε θαη φηαλ νη ινγηζηηθέο αμίεο ππεξβαίλνπλ ηελ εθηηκψκελε αλαθηήζηκε αμία, ηα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή κνλάδεο δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ απνηηκψληαη ζηελ εθηηκψκελε αλαθηήζηκε 

αμία. Αλαθηήζηκε αμία είλαη ην κεγαιχηεξν πνζφ κεηαμχ ηεο εχινγεο αμίαο κείνλ έμνδα πψιεζεο θαη 

αμίαο ρξήζεσο. Καηά ηελ εθηίκεζε ηεο αμίαο ρξήζεσο, νη εθηηκψκελεο κειινληηθέο ηακεηαθέο ξνέο 

πξνεμνθινχληαη ζηελ παξνχζα αμία ηνπο, θάλνληαο ρξήζε ελφο (κεηά απφ θφξν) πξνεμνθιεηηθνχ 

επηηνθίνπ ην νπνίν αληαλαθιά ηξέρνπζεο αμηνινγήζεηο ηεο αμίαο ηνπ ρξήκαηνο ζην ρξφλν θαη ηνπο 

ζπγθεθξηκέλνπο θηλδχλνπο ησλ πεξηνπζηαθψλ απηψλ ζηνηρείσλ. Γηα έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν πνπ δελ 

δεκηνπξγεί ζεκαληηθέο αλεμάξηεηεο ηακεηαθέο εηζξνέο, ε αλαθηήζηκε αμία θαζνξίδεηαη γηα ηε κνλάδα 

δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ ζηελ νπνία αλήθεη ην πεξηνπζηαθφ απηφ ζηνηρείν. Οη δεκίεο απνκείσζεο 

αλαγλσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ. Έλα ελζψκαην πάγην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν δηαγξάθεηαη 

είηε θαηά ηελ πψιεζε είηε φηαλ δελ αλακέλεηαη λα πξνθχςνπλ νηθνλνκηθά νθέιε απφ ηε ζπλερηδφκελε 

ρξήζε ηνπ. Κάζε θέξδνο ή δεκία πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ δηαγξαθή ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ (πνπ 

εθηηκάηαη σο ε δηαθνξά αλάκεζα ζηα θαζαξά έζνδα θαη ηε ινγηζηηθή αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ) 

πεξηιακβάλεηαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ηεο ρξήζεο πνπ έγηλε ε δηαγξαθή. 

 

 

2.7 Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

     Λογιζμικά  ππογπάμμαηα 

Σα ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα αθνξνχλ ην θφζηνο αγνξάο ινγηζκηθνχ. Σν θφζηνο αγνξάο ινγηζκηθνχ πνπ 

αλαγλσξίδεηαη σο άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν απνζβέλεηαη ρξεζηκνπνηψληαο ηε ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ (3 έηε ). 

 

 

2.8 Εκπνξηθέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 

Οη βξαρππξφζεζκεο απαηηήζεηο πειαηψλ αλαγλσξίδνληαη θαη απνηηκψληαη ζην πνζφ πνπ ηηκνινγήζεθε 

κείνλ ηπρφλ πξνβιέςεηο επηζθάιεηαο. Ο Όκηινο  πξαγκαηνπνηεί εθηίκεζε γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο φηαλ ε 

είζπξαμε ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ δελ ζεσξείηαη βέβαηε. Απαηηήζεηο αλεπίδεθηεο είζπξαμεο δηαγξάθνληαη 

φηαλ εμαληιεζνχλ φιεο νη δπλαηέο λνκηθέο ελέξγεηεο γηα ηελ είζπξαμε ηνπο. Όηαλ ε εηζξνή ησλ κεηξεηψλ 

απφ πψιεζε αγαζψλ ή ππεξεζηψλ αλαβάιιεηαη, ε εχινγε αμία ηνπ αληαιιάγκαηνο κπνξεί λα είλαη 

κηθξφηεξε απφ ην νλνκαζηηθφ πνζφ ησλ κεηξεηψλ. Όπνπ ν δηαθαλνληζκφο ζπληζηά ζηελ νπζία παξνρή 

πηζηψζεσο, ε εχινγε αμία ηνπ αληαιιάγκαηνο πξνζδηνξίδεηαη µε πξνεμφθιεζε φισλ ησλ κειινπζψλ 

εηζπξάμεσλ, ρξεζηκνπνηψληαο ην ηζρχνλ επηηφθην γηα παξφκνην µέζν ελφο εθδφηε µε ηελ ίδηα πηζησηηθή 

δηαβάζκηζε. Ζ δηαθνξά κεηαμχ ηεο εχινγεο αμίαο θαη ηνπ νλνκαζηηθνχ πνζνχ ηνπ αληαιιάγκαηνο, 

θαηαρσξείηαη σο έζνδν ηφθνπ ζηηο κειινληηθέο πεξηφδνπο, ζχκθσλα µε ην ΓΛΠ 39 «Υξεµαηννηθνλνκηθά 

πξντφληα: θαηαρψξεζε θαη απνηίκεζε». 

 

 

2.9 Σακείν θαη ηακεηαθά ηζνδύλακα 

Σν ηακείν θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα ζηνλ ηζνινγηζκφ πεξηιακβάλνπλ θαηαζέζεηο φςεσο, πξνζεζκηαθέο 

θαηαζέζεηο θαη κεηξεηά ζην ηακείν θαζψο θαη άιιεο πςειήο ξεπζηφηεηαο επελδχζεηο µε αξρηθή ιήμε 

ηξηψλ κελψλ ή ιηγφηεξν. 
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2.10 Μεηνρηθό θεθάιαην 

Οη θνηλέο κεηνρέο θαηαηάζζνληαη ζηα ίδηα θεθάιαηα. Άκεζα θφζηε γηα ηελ έθδνζε κεηνρψλ, εκθαλίδνληαη 

αθαηξεηηθά ηνπ ππέξ ην άξηην θεθαιαίνπ αθαηξνπκέλνπ ηνπ ζρεηηθνχ θνξνινγηθνχ νθέινπο. Σν θφζηνο 

θηήζεσο ησλ ηδίσλ κεηνρψλ κεησκέλν κε ην θφξν εηζνδήκαηνο (εάλ ζπληξέρεη πεξίπησζε) εκθαλίδεηαη 

αθαηξεηηθά ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηνπ Οκίινπ, κέρξηο φηνπ νη ίδηεο κεηνρέο πσιεζνχλ ή αθπξσζνχλ. Κάζε 

θέξδνο ή δεκία απφ πψιεζε ηδίσλ κεηνρψλ θαζαξφ απφ άκεζα γηα ηελ ζπλαιιαγή ινηπά θφζηε θαη θφξν 

εηζνδήκαηνο, αλ ζπληξέρεη πεξίπησζε, εκθαλίδεηαη σο απνζεκαηηθφ ζηα ίδηα θεθάιαηα.  

 

 

2.11 Πξνβιέςεηο θαη ελδερόκελεο ππνρξεώζεηο 

Πξνβιέςεηο αλαγλσξίδνληαη φηαλ ν Όκηινο έρεη µία παξνχζα ππνρξέσζε (λνκηθή ή ηεθκαξηή) σο 

απνηέιεζκα ελφο γεγνλφηνο, είλαη πηζαλφ λα απαηηεζεί εθξνή πφξσλ πνπ εκπεξηέρεη νηθνλνκηθά νθέιε γηα 

ηε δηεπζέηεζή ηεο θαζψο επίζεο κπνξεί λα γίλεη µία αμηφπηζηε εθηίκεζε ηνπ πνζνχ ηεο ππνρξέσζεο. Όηαλ 

ν Όκηινο αλακέλεη φιεο ή κέξνο ησλ πξνβιέςεσλ λα αλαθηεζνχλ, γηα παξάδεηγκα απφ αζθαιηζηηθφ 

ζπκβφιαην, ε αλάθηεζε αλαγλσξίδεηαη σο ηδηαίηεξε απαίηεζε θαη κφλνλ φηαλ ε είζπξαμε ζεσξείηαη 

βεβαία ηφηε ε δαπάλε ζρεηηθά µε ηελ πξφβιεςε θαηαρσξείηαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ θαζαξή 

απφ ηελ απαίηεζε. Οη πξνβιέςεηο επαλεμεηάδνληαη ζε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ θαη πξνζαξκφδνληαη 

έηζη ψζηε λα απεηθνλίδνπλ ηελ παξνχζα αμία ηνπ εμφδνπ πνπ αλακέλεηαη λα ρξεηαζηεί γηα ηελ ηαθηνπνίεζε 

ηεο ππνρξέσζεο. Αλ ε ρξεκαηννηθνλνκηθή επίπησζε ηνπ ρξφλνπ είλαη ζεκαληηθή ηφηε νη πξνβιέςεηο 

θαζνξίδνληαη πξνεμνθιψληαο ηηο αλακελφκελεο κειινληηθέο ηακεηαθέο εθξνέο µε έλα θαζαξφ θφξνπ 

επηηφθην πνπ αληηπξνζσπεχεη ηηο ηξέρνπζεο αμηνινγήζεηο ηεο αγνξάο γηα ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή επίπησζε 

ηνπ ρξφλνπ θαη, φπνπ θξίλεηαη απαξαίηεην, ηνπο ηδηαίηεξνπο θηλδχλνπο πνπ ζρεηίδνληαη µε ηηο 

ππνρξεψζεηο. Όπνπ ρξεζηκνπνηείηαη ε πξνεμφθιεζε, ε αχμεζε ηεο πξφβιεςεο ιφγσ ηεο παξφδνπ ηνπ 

ρξφλνπ αλαγλσξίδεηαη σο θφζηνο δαλεηζκνχ. Οη ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο δελ αλαγλσξίδνληαη ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αιιά γλσζηνπνηνχληαη, εθηφο εάλ ε πηζαλφηεηα κίαο εθξνήο πφξσλ πνπ 

πεξηιακβάλνπλ νηθνλνκηθά νθέιε είλαη ειάρηζηε. 

Δλδερφκελεο απαηηήζεηο δελ αλαγλσξίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αιιά γλσζηνπνηνχληαη φηαλ 

κηα εηζξνή νηθνλνκηθψλ σθειεηψλ είλαη πηζαλή. ε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ (& ελδηάκεζσλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ) δηελεξγείηαη πξφβιεςε βάζεη ηεο θαιχηεξεο δπλαηήο εθηίκεζεο γηα πηζαλέο 

ππεξβάζεηο ηνπ θφζηνπο ( θέξδε ληθεηψλ ) παηρληδηψλ ζηνηρεκάησλ πξνθαζνξηζκέλεο απφδνζεο φπσο 

απηφ πξνβιέπεηαη ζηηο ζπκβάζεηο ηεο Δηαηξίαο κε ηνπο πειάηεο. Σα πνζά πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ 

ππνινγηζκφ απηφ θαηαρσξνχληαη σο έμνδα ηεο Δηαηξίαο. 

 

 

2.12 Μηζζώζεηο 

Οη ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο πνπ κεηαθέξνπλ ζηνλ Όκηιν νπζησδψο φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαη ηα νθέιε 

πνπ ζρεηίδνληαη µε ην κηζζσκέλν πάγην, θεθαιαηνπνηνχληαη θαηά ηελ έλαξμε ηεο κίζζσζεο ζηελ εχινγε 

αμία ηνπ κηζζσκέλνπ παγίνπ ή, αλ απηή είλαη ρακειφηεξε, ζηε παξνχζα αμία ησλ ειάρηζησλ κηζζσκάησλ. 

Οη πιεξσκέο γηα ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο επηκεξίδνληαη κεηαμχ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εμφδσλ θαη 

ηεο κείσζεο ηεο ρξεκαηνδνηηθήο ππνρξέσζεο, ψζηε λα επηηεπρζεί έλα ζηαζεξφ επηηφθην ζην ελαπνκείλαλ 

ππφινηπν ηεο ππνρξέσζεο. Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα ρξεψλνληαη απ’ επζείαο ζηα απνηειέζκαηα. Σα 

θεθαιαηνπνηεζέληα κηζζσκέλα πάγηα απνζβέλνληαη µε βάζε ηε κηθξφηεξε πεξίνδν απφ ηελ εθηηκψκελε 

σθέιηκε δσή ηνπ παγίνπ ή ηελ δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο. Μηζζψζεηο φπνπ ν εθκηζζσηήο δηαηεξεί φινπο ηνπο 

θηλδχλνπο θαη ηα νθέιε ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπ παγίνπ θαηαρσξνχληαη σο ιεηηνπξγηθά κηζζψκαηα. Οη 

πιεξσκέο ησλ ιεηηνπξγηθψλ κηζζσκάησλ αλαγλσξίδνληαη σο έλα έμνδν ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ 

ζε ζηαζεξή βάζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο. Ο Όκηινο έρεη ζπλάςεη κφλν ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο. 
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2.13 Παξνρέο ζε εξγαδόκελνπο 

(α) Βπασςππόθεζμερ παποσέρ  

Οη βξαρππξφζεζκεο παξνρέο πξνο ην πξνζσπηθφ ζε ρξήκα θαη ζε είδνο, θαηαρσξνχληαη σο έμνδν φηαλ 

θαζίζηαληαη δνπιεπκέλεο. 

 

(β) Παποσέρ μεηά ηην έξοδο από ηην ςπηπεζία 

Οη ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ ζην πξνζσπηθφ ππνινγίδνληαη 

ζηελ πξνεμνθιεκέλε αμία ησλ κειινληηθψλ παξνρψλ πξνο ην πξνζσπηθφ πνπ έρνπλ θαηαζηεί 

δεδνπιεπκέλεο θαηά ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ. Ζ δέζκεπζε ηεο θαζνξηζκέλεο παξνρήο ππνινγίδεηαη 

εηεζίσο απφ αλεμάξηεην αλαινγηζηή κε ηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ ηεο πξνβεβιεκέλεο πηζησηηθήο κνλάδνο 

(projected unit credit method). Σν θαζαξφ θφζηνο ηεο ρξήζεσο πεξηιακβάλεηαη ζηα απνηειέζκαηα θαη 

απνηειείηαη απφ ηελ παξνχζα αμία ησλ παξνρψλ πνπ θαηέζηεζαλ δεδνπιεπκέλεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ρξήζεσο, ηνλ εθηνθηζκφ ηεο κειινληηθήο ππνρξέσζεο, ην θαηνρπξσκέλν θφζηνο πξνυπεξεζίαο θαη ηα 

αλαινγηζηηθά θέξδε ή δεκίεο.  

 

 

2.14 Αλαγλώξηζε εζόδσλ 

Σα έζνδα πεξηιακβάλνπλ ηελ εχινγε αμία ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ, θαζαξά απφ ηνπο αλαθηψκελνπο 

θφξνπο θαη εθπηψζεηο. Σα δηεηαηξηθά έζνδα κέζα ζηνλ Όκηιν δηαγξάθνληαη πιήξσο. Ζ αλαγλψξηζε ησλ 

εζφδσλ γίλεηαη σο εμήο: 

 

(α) Παποσή ςπηπεζιών 

Σα έζνδα απφ παξνρή ππεξεζηψλ ηνπ Οκίινπ απνηεινχλ θπξίσο ακνηβέο γηα ηελ ππνζηήξημε παηρληδηψλ 

ζηνηρεκάησλ πξνθαζνξηζκέλεο απφδνζεο είηε κε θαζνξηζκέλε ακνηβή είηε σο πνζνζηφ επί ηνπ θχθινπ 

εξγαζηψλ ησλ παηρληδηψλ. 

(β) Έζοδα από ηόκοςρ 

Σα έζνδα απφ ηφθνπο αλαγλσξίδνληαη βάζεη ρξνληθήο αλαινγίαο θαη κε ηελ ρξήζε ηνπ πξαγκαηηθνχ 

επηηνθίνπ. 

 

 

2.15 Φόξνο εηζνδήκαηνο (ηξέρσλ θαη αλαβαιιόκελνο) 

Ζ επηβάξπλζε ηεο ρξήζεσο κε θφξνπο εηζνδήκαηνο απνηειείηαη απφ ηνπο ηξέρνληεο θφξνπο θαη ηνπο 

αλαβαιιφκελνπο θφξνπο, δειαδή ηνπο θφξνπο (ή ηηο θνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο), πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα 

απεηθνληδφκελα ζηελ ηξέρνπζα ρξήζε θέξδε (ή δεκίεο), αιιά ηα νπνία ζα θαηαινγηζζνχλ ζε κειινληηθέο 

ρξήζεηο. Ο θφξνο εηζνδήκαηνο θαηαρσξείηαη ζηα Απνηειέζκαηα, εθηφο ηνπ θφξνπ εθείλνπ, πνπ αθνξά 

ζπλαιιαγέο πνπ θαηαρσξνχληαη απεπζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα. ηελ πεξίπησζε απηή θαηαρσξείηαη 

απεπζείαο, θαηά αλάινγν ηξφπν, ζηα ίδηα θεθάιαηα. 

Οη ηξέρνληεο θφξνη εηζνδήκαηνο είλαη νη πιεξσηένη θφξνη, επί ηνπ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο ηεο 

ρξήζεσο, βάζεη ησλ ζεζπηζκέλσλ ζπληειεζηψλ θφξνπ θαηά ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ. 

Οη αλαβαιιφκελνη θφξνη εηζνδήκαηνο, αθνξνχλ πεξηπηψζεηο πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ κεηαμχ θνξνινγηθήο 

αλαγλψξηζεο ζηνηρείσλ Δλεξγεηηθνχ θαη Παζεηηθνχ θαη αλαγλψξηζήο ηνπο γηα ζθνπνχο ζχληαμεο ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη γηα φιεο ηηο 

εθπεζηέεο θνξνινγηθέο δηαθνξέο θαη ηηο αρξεζηκνπνίεηεο θνξνινγηθέο δεκίεο θαηά ηελ έθηαζε πνπ είλαη 

πηζαλφ φηη ζα ππάξμεη επαξθέο θνξνινγηθφ εηζφδεκα γηα λα θαιχςεη ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο. Ζ αμία ησλ 

αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ ειέγρεηαη ζε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ θαη κεηψλεηαη θαηά 

ηελ έθηαζε πνπ δελ αλακέλεηαη λα ππάξμεη επαξθέο θνξνινγεηέν εηζφδεκα, πνπ ζα θαιχςεη ηελ 

αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε. Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο 

ππνινγίδνληαη µε βάζε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο πνπ αλακέλεηαη λα ηζρχνπλ θαηά ηνλ ρξφλν πνπ ην 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν αλακέλεηαη λα αλαθηεζεί ή νη ππνρξεψζεηο λα ηαθηνπνηεζνχλ θαη µε βάζε 

θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο πνπ είλαη ζε ηζρχ ή έρνπλ ζεζµνζεηεζεί θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. 
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2.16 Κέξδε Αλά Μεηνρή 

Σα βαζηθά θαη απνκεησκέλα θέξδε αλά κεηνρή, ππνινγίδνληαη δηαηξψληαο ηα θαζαξά θέξδε κε ην κέζν 

ζηαζκηθφ αξηζκφ κεηνρψλ θάζε ρξήζεο. 

 

 

2.17 Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  

Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο ηνπ ηζνινγηζκνχ πεξηιακβάλνπλ δηαζέζηκα, 

απαηηήζεηο θαη ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο. Ο Όκηινο θάλεη ρξήζε παξαγψγσλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ απνθιεηζηηθά γηα αληηζηάζκηζε θηλδχλσλ πνπ ζπλδένληαη κε 

δηαθπκάλζεηο ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ. Οη ινγηζηηθέο αξρέο αλαγλψξηζεο θαη απνηίκεζεο ησλ 

ζηνηρείσλ απηψλ αλαθέξνληαη ζηηο αληίζηνηρεο ινγηζηηθέο αξρέο νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη ζε απηή ηε 

εκείσζε. Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία παξνπζηάδνληαη σο απαηηήζεηο, ππνρξεψζεηο ή 

ζηνηρεία ηεο θαζαξήο ζέζεο βάζεη ηεο νπζίαο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ απφ ηηο 

νπνίεο απνξξένπλ. Σφθνη, κεξίζκαηα, θέξδε θαη δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά 

πξντφληα πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο απαηηήζεηο ή ππνρξεψζεηο, ινγηζηηθνπνηνχληαη σο έμνδα ή έζνδα 

αληίζηνηρα. Ζ δηαλνκή κεξηζκάησλ ζηνπο κεηφρνπο ινγηζηηθνπνηείηαη απ’ επζείαο ζηελ θαζαξή ζέζε. Σα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζπκςεθίδνληαη φηαλ ν Όκηινο, ζχκθσλα µε ηνλ λφκν, έρεη 

λνκηθά ην δηθαίσκα απηφ θαη πξνηίζεηαη λα ηα ζπκςεθίζεη ζε θαζαξή βάζε (κεηαμχ ηνπο) ή λα αλαθηήζεη 

ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν θαη λα ζπκςεθίζεη ηελ ππνρξέσζε ηαπηφρξνλα. 

 

2.18 Δηαγξαθή ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 

Έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν δηαγξάθεηαη φηαλ ν Όκηινο παχεη λα ειέγρεη ηα ζπκβαηηθά 

δηθαηψκαηα πνπ πεξηιακβάλεη ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ µέζν, πνπ ζπλήζσο ζπκβαίλεη φηαλ πσιείηαη ην 

µέζν, ή φηαλ φιεο νη ηακεηαθέο εηζξνέο πνπ απνδίδνληαη ζην µέζν κεηαθέξνληαη ζε έλα αλεμάξηεην ηξίην 

πξφζσπν. 

 

2.19 Δηαλνκή κεξηζκάησλ 

Ζ δηαλνκή κεξηζκάησλ ζηνπο κεηφρνπο ηεο κεηξηθήο Δηαηξίαο αλαγλσξίδεηαη σο ππνρξέσζε ηελ 

εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ε δηαλνκή εγθξίλεηαη απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ. 

 

2.20 πγθξηηηθά ζηνηρεία 

Όπνπ θξίλεηαη απαξαίηεην, ηα ζπγθξηηηθά ζηνηρεία ηεο πξνεγνχκελεο αλαπξνζαξκφδνληαη γηα λα 

θαιχςνπλ αιιαγέο ζηελ παξνπζίαζε ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ. 

 

3. Δηαρείξηζε Υξεκαηννηθνλνκηθώλ  Κηλδύλσλ 

3.2 Δηαρείξηζε Υξεκαηννηθνλνκηθνύ Κηλδύλνπ 

Ο Όκηινο εθηίζεηαη ζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο φπσο θίλδπλν αγνξάο (ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο 

θαη θίλδπλνο ηακεηαθψλ ξνψλ απφ κεηαβνιέο επηηνθίσλ), πηζησηηθφ θίλδπλν θαη θίλδπλν ξεπζηφηεηαο. Οη 

ρξεκαηννηθνλνκηθνί θίλδπλνη ζρεηίδνληαη κε ηα παξαθάησ ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: εκπνξηθέο 

απαηηήζεηο, ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα, πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο . Οη ινγηζηηθέο αξρέο 

ζρεηηθά κε ηα παξαπάλσ ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα πεξηγξάθνληαη ζηε εκείσζε 2. 
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3.2.1 Κίλδπλνο αγνξώλ 

3.2.1.1 πλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο 

πλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο (ή θίλδπλνο μέλνπ ζπλαιιάγκαηνο) πξνθχπηεη ζε ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα 

εθθξαδφκελα ζε μέλν λφκηζκα, δειαδή ζε λφκηζκα δηαθνξεηηθφ απφ ην λφκηζκα ιεηηνπξγίαο ζην νπνίν 

επηκεηξψληαη. Ο Όκηινο θαηά ηελ 31.12.2007 δελ θαηείρε  ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα εθθξαδφκελα ζε μέλν 

λφκηζκα. Ο Όκηινο έρεη δξαζηεξηφηεηα δηεζλψο αιιά δελ είλαη ζεκαληηθά εθηεζεηκέλνο ζε θηλδχλνπο απφ 

μέλν λφκηζκα. Ο ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο πξνθχπηεη ιφγσ ησλ ζπλαιιαγψλ ζε μέλν λφκηζκα νη νπνίεο 

είλαη πεξηνξηζκέλεο. Ο Όκηινο έρεη ζπλάςεη ζχκβαζε παξαγψγσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ γηα 

αληηζηάζκηζε ζπλαιιαγκαηηθνχ θηλδχλνπ ην νπνίν δελ ηεξεί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα αληηζηαζκηζηηθή 

ινγηζηηθή. 

 

3.2.1.2 Κίλδπλνο Επηηνθίνπ  

Ζ έθζεζε ηνπ Οκίινπ  ζε θίλδπλν αλαθνξηθά κε ηηο αιιαγέο ζηηο ηηκέο ησλ επηηνθίσλ ζπλδέεηαη θαηά 

θχξην ιφγν κε ηηο βξαρππξφζεζκεο επελδχζεηο ηνπ. Οη επελδχζεηο αθνξνχλ θπξίσο ζε πξνζεζκηαθέο 

θαηαζέζεηο ή θαηαζέζεηο φςεσο πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε ξεπζηφηεηα. Ο Όκηινο δελ εθηίζεηαη 

ζεκαληηθά ζε θίλδπλν απφ δηαθπκάλζεηο ζηα επηηφθηα θαζψο νη θαηαζέζεηο ησλ ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ ηνπ 

είλαη πξνζεζκηαθέο κε κέγηζηε πεξίνδν ηξηψλ κελψλ θαη εγγπεκέλε απφδνζε. 

3.2.2 Πηζησηηθόο Κίλδπλνο 

Πηζησηηθφο θίλδπλνο γηα ηνλ Όκηιν ππάξρεη ζηα ρξεκαηηθά δηαζέζηκα, ζηηο θαηαζέζεηο ηξαπεδψλ, θαζψο 

θαη ζε πηζησηηθή έθζεζε ζε κεγάινπο πειάηεο. Ωζηφζν δελ αλακέλνληαη δεκηέο ιφγσ ηεο ζπλαιιαγήο ηνπ 

Οκίινπ κε πειάηεο κε πςειή πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα βάζεη ππνγεγξακκέλσλ ζπκβάζεσλ θαη κε 

πηζησηηθά ηδξχκαηα κε πςειή πνηφηεηα πίζησζεο. 

3.2.2.1 Πηζησηηθή πνηόηεηα ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 

  

 31.12.2007 31.12.2006 

   Απαηηήζεηο από πειάηεο   

(ρσξίο εμσηεξηθή πηζησηηθή δηαβάζκηζε)   

  Πειάηεο 9.648.711 19.741.133 

   ύλνιν απαηηήζεσλ από πειάηεο 9.648.711 19.741.133 

   

   Καηαζέζεηο όςεσο θαη πξνζεζκίαο   

  (κε εμσηεξηθή πηζησηηθή δηαβάζκηζε ζχκθσλα κε 

αμηνιφγεζε ηεο Moodys)   

Aa3 1.949.485 3.585.745 

A1 3.890.818 1.094.717 

Ba1 18.985.309 43.232.224 

Υσξίο πηζησηηθή δηαβάζκηζε 3.775.719 19.525.975 

   ύλνιν θαηαζέζεσλ όςεσο θαη πξνζεζκίαο 28.601.331 67.438.661 

 

 

3.2.3 Κίλδπλνο Ρεπζηόηεηαο 

Ζ δηνίθεζε ηεο Δηαηξίαο δηαρεηξίδεηαη ηνλ θίλδπλν ξεπζηφηεηαο δηαηεξψληαο πςειά πνζά ηακεηαθψλ 

δηαζεζίκσλ θαη ηζνδπλάκσλ. Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ε αλάιπζε κε ηηο ιήμεηο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ γηα ηνλ Όκηιν: 



               Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο  

 ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2007 

 

 

 16 

 31.12.2007 31.12.2006 

Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία   

Κπθινθνξηαθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία   

Πειάηεο θαη ινηπέο Απαηηήζεηο (ιήμε εληφο ελφο έηνπο) 10.307.930 23.996.216 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα (ιήμε εληφο ελφο έηνπο) 30.924.522 67.456.794 

 41.232.452 91.453.010 

Υξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο   

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο   

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 12.698.597 43.177.628 

 28.533.855 48.275.382 

4. Κίλδπλνο δηαρείξηζεο θεθαιαίνπ 

Ο ζθνπφο ηνπ Οκίινπ θαηά ηε δηαρείξηζε ησλ θεθαιαίσλ είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ Οκίινπ 

λα ζπλερίζεη ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπ ψζηε λα εμαζθαιίδεη ηηο απνδφζεηο γηα ηνπο κεηφρνπο θαη ηα νθέιε 

ησλ ινηπψλ κεξψλ ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηνλ Όκηιν θαη λα δηαηεξεί κία βέιηηζηε θεθαιαηαθή 

δηάξζξσζε. Γε ζπληξέρεη θίλδπλνο θεθαιαίνπ γηα ηελ Δηαηξία, ιφγσ ησλ ειάρηζησλ ππνρξεψζεψλ ηεο θαη 

ησλ κεδεληθψλ δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ. Ζ ππνρξέσζε ηνπ κεξίζκαηνο, θαιχπηεηαη πάληα απφ ηα 

δηαζέζηκα ηεο Δηαηξίαο. 

 

5. εκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη θξίζεηο ηεο δηνηθήζεσο 

Ζ ζχληαμε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε ηα Γ.Π.Υ.Π., απαηηεί ηε δηελέξγεηα εθηηκήζεσλ θαη ηελ 

πηνζέηεζε παξαδνρψλ, νη νπνίεο δχλαηαη λα επεξεάζνπλ ηα ινγηζηηθά ππφινηπα ησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ, ηηο απαηηνχκελεο γλσζηνπνηήζεηο γηα ελδερφκελεο απαηηήζεηο θαη 

ππνρξεψζεηο θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαζψο επίζεο θαη ηα πνζά 

εζφδσλ θαη εμφδσλ πνπ αλαγλσξίζζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ινγηζηηθήο πεξηφδνπ. Ζ ρξήζε ηεο 

δηαζέζηκεο πιεξνθφξεζεο θαη ε εθαξκνγή ππνθεηκεληθήο θξίζεο απνηεινχλ αλαπφζπαζηα ζηνηρεία γηα ηε 

δηελέξγεηα εθηηκήζεσλ. Σα κειινληηθά απνηειέζκαηα ελδέρεηαη λα δηαθέξνπλ απφ ηηο αλσηέξσ εθηηκήζεηο, 

ελψ νη απνθιίζεηο δχλαηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Οη 

εθηηκήζεηο θαη νη θξίζεηο ηεο δηνίθεζεο είλαη ππφ ζπλερή επαλεμέηαζε κε βάζε ηα ηζηνξηθά δεδνκέλα θαη 

πξνζδνθίεο γηα ηα κειινληηθά γεγνλφηα, πνπ θξίλνληαη εχινγεο ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα. 
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6. Ελζώκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

 

 Δλνπνηεκέλα & Δηαηξηθά ηνηρεία   

 
Βειηηώζεηο ζε 

αθίλεηα ηξίησλ 

Μεηαθνξηθά 

κέζα  

Έπηπια θαη 

ινηπόο 

εμνπιηζκόο 

ύλνιν 

Κόζηνο     

Τπόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2006 193.418 29.127 1.146.060 1.368.605 

Πξνζζήθεο 0 14.416 3.931.692 3.946.107 

Πσιήζεηο/ δηαγξαθέο/ κεηαθνξέο  -12.575 -27.056 -39.631 

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2006 193.418 30.968 5.050.696 5.275.081 

     

σξεπκέλεο απνζβέζεηο     

Τπόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2006 -114.468 -9.554 -856.671 -980.694 

Απνζβέζεηο πεξηφδνπ -26.374 -3.760 -204.147 -234.281 

Πσιήζεηο/ δηαγξαθέο/ κεηαθνξέο 0 3.458 27.056 30.514 

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2006 -140.842 -9.856 -1.033.763 -1.184.460 

Αλαπόζβεζηε αμία ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2006 52.576 21.112 4.016.933 4.090.621 

 

 

 Δλνπνηεκέλα & Δηαηξηθά ηνηρεία   

 

Βειηηώζεηο ζε 

αθίλεηα 

ηξίησλ 

Μεηαθνξηθά 

κέζα  

Έπηπια 

θαη ινηπόο 

εμνπιηζκόο ύλνιν 

Κόζηνο     

Τπόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2007 193.418 30.968 5.050.696 5.275.082 

Πξνζζήθεο 21.881 0 4.193.264 4.215.145 

Πσιήζεηο/ δηαγξαθέο/ κεηαθνξέο 0 0 -13.038 -13.038 

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2007 215.300 30.968 9.230.922 9.477.189 

     

σξεπκέλεο απνζβέζεηο     

Τπόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2007 -140.842 -9.856 -1.033.763 -1.184.461 

Απνζβέζεηο πεξηφδνπ -27.831 -3.297 -716.293 -747.421 

Πσιήζεηο/ δηαγξαθέο/ κεηαθνξέο 0 0 13.038 13.038 

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2007 -168.673 -13.153 -1.737.018 -1.918.844 

Αλαπόζβεζηε αμία ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2007 46.627 17.815 7.493.904 7.558.345 

 
 

Ο Όκηινο δελ έρεη ζηε θαηνρή ηνπ αθίλεηα. 

Σελ 31 Γεθεκβξίνπ 2007 ν Όκηινο δελ είρε ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο γηα ηελ αγνξά ελζψκαησλ παγίσλ 

ζηνηρείσλ. 
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7. Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  

 

 

Δλνπνηεκέλα 

& Δηαηξηθά 

ηνηρεία 

  

 Λνγηζκηθό 

Κόζηνο  

Τπόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2006 147.213 

Πξνζζήθεο 4.999 

Πσιήζεηο/ δηαγξαθέο/ κεηαθνξέο 0 

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2006 152.212 

  

σξεπκέλεο απνζβέζεηο  

Τπόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2006 -119.633 

Απνζβέζεηο πεξηφδνπ -15.852 

Πσιήζεηο/ δηαγξαθέο/ κεηαθνξέο 0 

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2006 -135.484 

Αλαπόζβεζηε αμία ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2006 16.728 

  

 

 

 

Δλνπνηεκέλα 

& Δηαηξηθά 

ηνηρεία   

 Λνγηζκηθό 

Κόζηνο  

Τπόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2007 152.212 

Πξνζζήθεο 257.000 

Πσιήζεηο/ δηαγξαθέο/ κεηαθνξέο  

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2007 409.212 

  

σξεπκέλεο απνζβέζεηο  

Τπόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2007 -135.484 

Απνζβέζεηο πεξηφδνπ -56.457 

Πσιήζεηο/ δηαγξαθέο/ κεηαθνξέο 0 

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2007 -191.942 

Αλαπόζβεζηε αμία ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2007 217.271 

 
 

8.  Αλαβαιιόκελνη Φόξνη Εηζνδήκαηνο 

Οη αλαβαιιφκελνη θφξνη εηζνδήκαηνο πξνθχπηνπλ απφ ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο 

αμίαο θαη ησλ θνξνινγηθψλ βάζεσλ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ θαη ππνινγίδνληαη 

βάζεη ηνπ ηζρχνληνο ζπληειεζηή θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο. Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη 

ππνρξεψζεηο ζπκςεθίδνληαη φηαλ ππάξρεη εθαξκφζηκν λνκηθφ δηθαίσκα λα ζπκςεθηζζνχλ νη ηξέρνπζεο 
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θνξνινγηθέο απαηηήζεηο έλαληη ησλ ηξερνπζψλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη φηαλ νη αλαβαιιφκελνη 

θφξνη εηζνδήκαηνο αθνξνχλ ζηελ ίδηα θνξνινγηθή αξρή. Σα ζπκςεθηζκέλα πνζά είλαη ηα παξαθάησ: 

 

        

 Δλνπνηεκέλα & Δηαηξηθά ηνηρεία  

 31.12.2007 31.12.2006 

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο: 1.342.454 1.221.111 

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο: -148.986 0 

 1.193.468 1.221.111 

 

Ζ κεηαβνιή ζηνλ αλαβαιιφκελν θφξν εηζνδήκαηνο είλαη ε παξαθάησ: 

 

 

Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο: 

 

 (Δλνπνηεκέλα θαη Δηαηξηθά ζηνηρεία) 

 

Γηαγξαθή 

εμόδσλ 

εγθαηαζηάζεσο 

Πξόβιεςε 

ππνρξέσζεο 

παξνρώλ 

ζπληαμηνδόηεζεο  Πξνβιέςεηο ύλνιν 

1.1.2006 1.981 47.843 5.225.000 5.274.824 

(Υξέσζε)/ πίζησζε ζηελ θαηάζηαζε 

απνηειεζκάησλ 179 10.748 -4.064.640 -4.053.713 

31.12.2006 2.160 58.591 1.160.360 1.221.111 

     

1.1.2007 2.160 58.591 1.160.360 1.221.111 

(Υξέσζε)/ πίζησζε ζηελ θαηάζηαζε 

απνηειεζκάησλ -660 11.920 110.083 121.343 

31.12.2007 1.500 70.511 1.270.443 1.342.454 

 

 

Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο 

 

 (Δλνπνηεκέλα θαη Δηαηξηθά ζηνηρεία) 

 

Δπηηαρπλόκελεο 

θνξνινγηθέο 

απνζβέζεηο ύλνιν 

1.1.2006 0 0 

(Υξέσζε)/ πίζησζε ζηελ θαηάζηαζε 

απνηειεζκάησλ 0 0 

31.12.2006 0 0 

   

1.1.2007 0 0 

(Υξέσζε)/ πίζησζε ζηελ θαηάζηαζε 

απνηειεζκάησλ -148.986 -148.986 

31.12.2007 -148.986 -148.986 
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9. Μαθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο 

 

 (Δλνπνηεκέλα θαη Δηαηξηθά ζηνηρεία) 

 31.12.2007 31.12.2006 

Δγγπήζεηο ελνηθίσλ  52.208 52.208 

Λνηπέο εγγπήζεηο 1.066 1.066 

ύλνιν 53.274 53.274 

 

 

10. Πειάηεο θαη ινηπέο Απαηηήζεηο 

 

 ΟΜΗΛΟ ΔΣΑΗΡΗΑ 

 31.12.2007 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2006 

Πειάηεο 9.648.711 19.741.133 3.101.162 15.084.766 

Απαηηήζεηο θφξσλ απφ ην Διιεληθφ 

Γεκφζην 479.559 3.746.616 0 3.746.616 

Πξνπιεξσκέλα έμνδα 18.008 504.234 16.633 504.234 

Λνηπέο απαηηήζεηο 161.652 4.232 161.652 4.232 

ύλνιν 10.307.930 23.996.216 3.279.447 19.339.848 

 

 

 

Όιεο νη απαηηήζεηο είλαη βξαρππξφζεζκεο θαη δελ απαηηείηαη πξνεμφθιεζε θαηά ηελ εκεξνκελία 

ηζνινγηζκνχ. 

 

 

11. Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 

 

Οη θαηαζέζεηο φςεσο είλαη άηνθεο ή έληνθεο πνπ απνδίδνπλ έζνδα ζηα εθάζηνηε εκεξήζηα ηξαπεδηθά 

επηηφθηα. 

Οη βξαρππξφζεζκεο  πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο γίλνληαη γηα πεξηφδνπο απφ µία (1) εκέξα έσο ηξεηο κήλεο, 

αλάινγα µε ηηο απαηηνχκελεο αλάγθεο δηαζεζίκσλ ηνπ Οκίινπ, θαη απνδίδνπλ έζνδα αλάινγα µε ηα 

ζρεηηθά ηζρχνληα επηηφθηα. Σν µέζν ζηαζκηθφ επηηφθην γηα ηε ρξήζε 2007 γηα ηελ Δηαηξία αλήιζε ζε 4% 

(2006:2,86 %). 

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο θαηάζηαζεο ηακεηαθψλ ξνψλ, ηακείν θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα απνηεινχληαη απφ: 

 

 

 

 ΟΜΗΛΟ ΔΣΑΗΡΗΑ 

 31.12.2007 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2006 

Σακείν θαη θαηαζέζεηο φςεσο  2.503.001 479.794 2.503.001 426.831 

Βξαρππξφζεζκεο πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο  28.421.521 66.977.000 27.555.000 66.977.000 

ύλνιν 30.924.522 67.456.794 30.058.001 67.403.831 
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Οη πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο ζε μέλν λφκηζκα ζρεηίδνληαη θπξίσο µε ζπκβφιαηα αληαιιαγήο λνκηζκάησλ 

(Δπξψ ζε Ηαπσληθφ Γηέλ), ηα νπνία έρνπλ ραξαθηήξα πξνζεζκηαθήο θαηάζεζεο θαη φρη παξάγσγνπ 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πξντφληνο. 

 

12.  Μεηνρηθό θεθάιαην 

Σν Μεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξίαο αλέξρεηαη ζην χςνο ησλ € 146.750 δηαηξνχκελν ζε 5.000 θνηλέο 

νλνκαζηηθέο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο € 29,35 ε θάζε κηα θαη είλαη νινζρεξψο θαηαβεβιεκέλν. 

 

 

13. Απνζεκαηηθά 

 

 

  
(Δλνπνηεκέλα θαη 

Δηαηξηθά ζηνηρεία)  

31.12.2006 

Σαθηηθό 

απνζεκαηηθό 

Αθνξνιόγεηα  θαη θαη' 

εηδηθό ηξόπν 

απνζεκαηηθά  ύλνιν 

Τπφινηπν έλαξμεο θαη ιήμεο  πεξηφδνπ -49.890 -2.277.271 -2.327.160 

    

  
(Δλνπνηεκέλα θαη 

Δηαηξηθά ζηνηρεία)  

31.12.2007 

Σαθηηθό 

απνζεκαηηθό 

Αθνξνιόγεηα  θαη θαη' 

εηδηθό ηξόπν 

απνζεκαηηθά  ύλνιν 

Τπφινηπν έλαξμεο θαη ιήμεο  πεξηφδνπ -49.890 -2.277.271 -2.327.160 

 

(α) Σαθηηθό απνζεκαηηθό 

Σν Σαθηηθφ Απνζεκαηηθφ ζρεκαηίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο (Ν.2190/20, 

άξζξα 44 θαη 45) θαηά ηελ νπνία πνζφ ηνπιάρηζηνλ ίζν κε ην 5% ησλ εηεζίσλ θαζαξψλ (κεηά θφξσλ) 

θεξδψλ, είλαη ππνρξεσηηθφ λα κεηαθεξζεί ζην Σαθηηθφ Απνζεκαηηθφ κέρξη ην χςνο ηνπ λα θζάζεη ην έλα 

ηξίην ηνπ θαηαβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Σν ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα 

θάιπςε δεκηψλ κεηά απφ απφθαζε ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ, θαη σο εθ ηνχηνπ δε 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα νπνηνδήπνηε άιιν ιφγσ. 

 (β) Απνζεκαηηθά από απαιιαζζόκελα ηεο θνξνινγίαο έζνδα θαη από έζνδα θνξνινγεζέληα θαηά εηδηθό 

ηξόπν 

Πεξηιακβάλεηαη ην κέξνο ησλ αδηαλέκεησλ θαζαξψλ θεξδψλ θάζε ρξήζεο πνπ πξνέξρεηαη απφ 

απαιιαζζφκελα ηεο θνξνινγίαο έζνδα θαη απφ έζνδα θνξνινγεζέληα θαηά εηδηθφ ηξφπν κε εμάληιεζε 

ηεο θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο. Σα αλσηέξσ απνζεκαηηθά κπνξνχλ λα θεθαιαηνπνηεζνχλ θαη λα 

δηαλεκεζνχλ (αθνχ ιεθζνχλ ππφςε νη πεξηνξηζκνί πνπ κπνξεί λα ηζρχνπλ θάζε θνξά) κε απφθαζε ηεο 

Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ. ε πεξίπησζε θεθαιαηνπνίεζεο ή δηαλνκήο ππφθεηληαη ζε 

θφξν εηζνδήκαηνο κε ηνλ ηξέρνληα θνξνινγηθφ ζπληειεζηή. 
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14. Τπνρξεώζεηο παξνρώλ απνρσξήζεσο 

 

 

(α) Κξαηηθά Αζθαιηζηηθά Πξνγξάκκαηα: Οη εηζθνξέο ηνπ Οκίινπ πξνο ηα αζθαιηζηηθά ηακεία αλήιζαλ 

ζε € 657.103 γηα ηε ρξήζε 2007 θαη € 676.027 γηα ηε ρξήζε 2006 θαη θαηαρσξήζεθαλ ζηα έμνδα φπσο 

αλαθέξεηαη ζηελ εκείσζε 18.  

 

(β) Απνδεκίσζε πξνζσπηθνύ ιόγσ ζπληαμηνδόηεζεο: 

χκθσλα µε ηελ Διιεληθή εξγαηηθή λνκνζεζία νη εξγαδφκελνη δηθαηνχληαη απνδεκίσζε ζηελ πεξίπησζε 

απφιπζεο ή ζπληαμηνδφηεζήο ηνπο, ην χςνο ηεο νπνίαο πνηθίιεη αλάινγα µε ηνλ κηζζφ, ηα έηε ππεξεζίαο 

θαη ηνλ ηξφπν ηεο απνρψξεζεο (απφιπζε ή ζπληαμηνδφηεζε) ηνπ εξγαδνκέλνπ. Τπάιιεινη πνπ 

παξαηηνχληαη ή απνιχνληαη αηηηνινγεκέλα δελ δηθαηνχληαη απνδεκίσζε. Ζ πιεξσηέα απνδεκίσζε ζε 

πεξίπησζε ζπληαμηνδφηεζεο ηζνχηαη µε ην 40% ηεο απνδεκίσζεο πνπ ζα ήηαλ πιεξσηέα ζε πεξίπησζε 

αλαίηηαο απφιπζεο. ηελ Διιάδα, ζχκθσλα µε ηελ ηνπηθή πξαθηηθή, απηά ηα πξνγξάκκαηα δελ 

ρξεκαηνδνηνχληαη. Ο Όκηινο ρξεψλεη ζηα απνηειέζκαηα γηα δεδνπιεπκέλεο παξνρέο ζε θάζε πεξίνδν µε 

αληίζηνηρε αχμεζε ηεο ζπληαμηνδνηηθήο ππνρξέσζεο. Οη πιεξσκέο παξνρψλ πνπ δηελεξγνχληαη ζηνπο 

ζπληαμηνδνηνχκελνπο θάζε πεξίνδν ρξεψλνληαη έλαληη απηήο ηεο ππνρξέσζεο. 

Ζ Δηαηξία αλεμάξηεησλ αλαινγηζηψλ (Prudential Co Ltd) πξαγκαηνπνίεζε εθηίκεζε γηα ηηο ππνρξεψζεηο 

ηεο Δηαηξίαο πνπ απνξξέεη απφ ηελ ππνρξέσζε ηεο λα θαηαβάιεη απνδεκηψζεηο ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο.  

 

 

Σα πνζά πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί ζηνλ ηζνινγηζκφ είλαη ηα παξαθάησ: 

 

 (Δλνπνηεκέλα θαη Δηαηξηθά ζηνηρεία) 

 31.12.2007 31.12.2006 

Παξνχζα αμία κε ρξεκ/ηνχκελσλ ππνρξεψζεσλ 336.566 290.462 

Με θαηαρσξεζέληα αλαινγηζηηθά (θέξδε)/δεκίεο -54.523 -56.099 

Τπνρξέσζε ζηνλ ηζνινγηζκφ 282.043 234.363 

 

 

Σα πνζά πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί ζηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ είλαη ηα παξαθάησ: 

 

 (Δλνπνηεκέλα θαη Δηαηξηθά ζηνηρεία) 

 31.12.2007 31.12.2006 

Κφζηνο ηξέρνπζαο απαζρφιεζεο 33.470 40.007 

Υξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο 12.635 10.870 

Καζαξά αλαινγηζηηθά (θέξδε)/δεκηέο πνπ θαηαρσξήζεθαλ ζηελ 

πεξίνδν  1.576 3.822 

Καηαβιεζείζεο Απνδεκηψζεηο 0 -11.706 

χλνιν πεξηιακβαλφκελν ζηηο παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο  47.680 42.993 

 

Μεηαβνιή ηεο ππνρξέσζεο ζηνλ ηζνινγηζκφ:  

 

 (Δλνπνηεκέλα θαη Δηαηξηθά ζηνηρεία) 

 31.12.2007 31.12.2006 

Τπφινηπν έλαξμεο 234.363 191.370 

χλνιν ρξέσζεο ζηα απνηειέζκαηα 47.680 42.993 

Τπφινηπν ηέινπο 282.043 234.363 
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Οη θχξηεο αλαινγηζηηθέο παξαδνρέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ έρνπλ σο εμήο: 

 

 31.12.2007 31.12.2006 

Πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην 4.35% 4.35% 

Μειινληηθέο απμήζεηο κηζζψλ 4% 4% 

 

 

 

 

 

15. Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο 

 

 ΟΜΗΛΟ ΔΣΑΗΡΗΑ 

 31.12.2007 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2006 

Πξνκεζεπηέο 10.107.143 41.953.065 6.844.564 40.531.339 

Φφξνη πιεξσηένη 454.571 300.818 454.571 300.818 

Αζθαιηζηηθνί Οξγαληζκνί  165.719 169.874 165.719 169.874 

Γνπιεπκέλα έμνδα 1.437.715 204.427 1.437.715 204.427 

Λνηπέο ππνρξεψζεηο 533.449 549.444 533.449 549.444 

ύλνιν 12.698.597 43.177.628 9.436.018 41.755.902 

 

 

16.  Πξνβιέςεηο 

 (Δλνπνηεκέλα θαη Δηαηξηθά ζηνηρεία) 

 

Πξόβιεςε γηα 

ππέξβαζε θόζηνπο 

(θέξδε ληθεηώλ) 

παηρληδηώλ 

ζηνηρεκάησλ 

πξνθαζνξηζκέλεο 

απόδνζεο 

Πξνβιέςεηο 

γηα επίδηθεο 

ππνζέζεηο 

Λνηπέο 

πξνβιέςεηο ύλνιν 

     

1.1.2006 16.700.000 4.200.000 0 20.900.000 

Πξφζζεηεο πξνβιέςεηο ρξήζεσο 0 441.442 120.000 561.442 

Υξεζηκνπνηεζείζεο πξνβιέςεηο ρξήζεσο -16.700.000 0 0 -16.700.000 

31.12.2006 0 4.641.442 120.000 4.761.442 

     

1.1.2007 0 4.641.442 120.000 4.761.442 

Πξφζζεηεο πξνβιέςεηο ρξήζεσο 0 440.333 180.000 620.333 

Υξεζηκνπνηεζείζεο πξνβιέςεηο ρξήζεσο 0 0 0 0 

31.12.2007 0 5.081.774 300.000 5.381.774 
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17.  Έμνδα θαη’ είδνο 

 

 ΟΜΗΛΟ ΔΣΑΗΡΗΑ 

 

1.1.2007 έσο 

31.12.2007 

1.1.2006 έσο 

31.12.2006 

1.1.2007 έσο 

31.12.2007 

1.1.2006 έσο 

31.12.2006 

Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο 3.980.388 4.589.532 3.955.734 4.589.532 

Ακνηβέο ηξίησλ θαη παξνρέο ηξίησλ 9.035.617 150.682.480 9.035.617 149.480.890 

Λνηπά έμνδα 4.255.570 44.886.518 2.403.036 44.845.964 

Απνζβέζεηο 803.879 250.132 803.879 250.132 

Πξνβιέςεηο 0 -16.700.000 0 -16.700.000 

ύλνιν 18.075.455 183.708.663 16.198.266 182.466.519 

18. Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο  

 

 ΟΜΗΛΟ ΔΣΑΗΡΗΑ  

 
1.1.2007 έσο 

31.12.2007 

1.1.2006 έσο 

31.12.2006 

1.1.2007 έσο 

31.12.2007 

1.1.2006 έσο 

31.12.2006 

Μηζζνί θαη εκεξνκίζζηα 3.211.355 3.435.740 3.186.701 3.435.740 

Έμνδα θνηλσληθήο αζθάιηζεο 657.103 676.027 657.103 676.027 

Πξνβιέςεηο απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ 

ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία 47.680 42.993 47.680 42.993 

Λνηπέο παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο 64.249 434.772 64.249 434.772 

ύλνιν 3.980.388 4.589.532 3.955.734 4.589.532 

 
 

Ο αξηζκφο ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Οκίινπ αλεξρφηαλ θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2007 ζε 97 

άηνκα (2006 :109) . 

 

19. Φόξνο εηζνδήκαηνο 

 

 ΟΜΗΛΟ ΔΣΑΗΡΗΑ 

 
1.1.2007 έσο 

31.12.2007 

1.1.2006 έσο 

31.12.2006 

1.1.2007 έσο 

31.12.2007 

1.1.2006 έσο 

31.12.2006 

Φφξνο ρξήζεο -6.246.386   -4.291.607   -6.061.394   -3.930.745   

Αλαβαιιφκελνο θφξνο (εκ. 8) -27.643   -4.053.713   -27.643   -4.053.713   

ύλνιν -6.274.028   -8.345.319   -6.089.036   -7.984.457   

 

 
Ο θφξνο εηζνδήκαηνο γηα ηελ Δηαηξία ππνινγίζηεθε πξνο 25% (2006: 29%) επί ηνπ θνξνινγηθνχ θέξδνπο 

ηεο πεξηφδνπ.  

Ο θφξνο εηζνδήκαηνο γηα ηελ ζπγαηξηθή ππνινγίζζεθε πξνο 10% επί ηνπ θνξνινγηθνχ θέξδνπο ηεο 

πεξηφδνπ. 

Ζ θνξνινγηθή δαπάλε ππνινγίδεηαη σο εμήο: 
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 ΟΜΗΛΟ ΔΣΑΗΡΗΑ 

 

1.1.2007 έσο 

31.12.2007 

1.1.2006 έσο 

31.12.2006 

1.1.2007 έσο 

31.12.2007 

1.1.2006 έσο 

31.12.2006 

Κέξδε πξν θόξσλ 24.914.882   29.338.742   23.061.371   26.057.836   

Φφξνο ππνινγηζκέλνο κε ηνπο θαηά ηφπνπο 

θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο -6.080.335   -7.917.635   -5.895.343   -7.556.773   

Δηζφδεκα πνπ δελ ππφθεηηαη ζε θφξν 2.376   43.270   2.376   43.270   

Έμνδα  πνπ δελ εθπίπηνπλ γηα θνξνινγηθνχο 

ζθνπνχο -7.521   -203.661   -7.521   -203.661   

Φφξνο πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ 0   -806.370   0   -806.370   

Πξφβιεςε δηαθνξψλ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ -180.000   -120.000   -180.000   -120.000   

Μεηαβνιή ιφγσ µεησµέλσλ θνξνινγηθψλ 

ζπληειεζηψλ 0   659.076   0   659.076   

Λνηπά -8.549   0   -8.549   0   

Φόξνη -6.274.028   -8.345.319   -6.089.036   -7.984.457   

20. Κέξδε αλά κεηνρή 

 

Σα βαζηθά ζηνηρεία θαη κεησκέλα θέξδε αλά κεηνρή ππνινγίδνληαη κε δηαίξεζε ηνπ θέξδνπο πνπ αλαινγεί 

ζηνπο κεηφρνπο ηεο κεηξηθήο, κε ηνλ ζηαζκηζκέλν κέζν αξηζκφ ησλ θνηλψλ κεηνρψλ ζηε δηάξθεηα ηεο 

πεξηφδνπ εμαηξνπκέλσλ ησλ ηπρφλ θαηερνκέλσλ ηδίσλ κεηνρψλ.  

 

 ΟΜΗΛΟ ΔΣΑΗΡΗΑ 

 1.1.2007 έσο 

31.12.2007 

1.1.2006 έσο 

31.12.2006 

1.1.2007 έσο 

31.12.2007 

1.1.2006 έσο 

31.12.2006 

Κέξδε πνπ αλαινγνχλ ζηνπο      

κεηφρνπο ηεο κεηξηθήο 18.640.854 20.993.423 16.972.335 18.073.380 

ηαζκηζκέλνο κέζνο φξνο     

 ηνπ αξηζκνχ κεηνρψλ 5.000 5.000 5.000 5.000 

Βαζηθά θαη κεησκέλα θέξδε αλά 

κεηνρή  

    

(Δπξώ αλά κεηνρή) 3.728 4.199 3.394 3.615 

 

21. Αλεηιεκκέλεο ππνρξεώζεηο 

 
Υποσπεώζειρ λειηοςπγικών μιζθώζεων 

Σελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2007 θαη 2006 ζηνλ Όκηιν ππήξραλ πνηθίιεο ζπκθσλίεο ιεηηνπξγηθήο κίζζσζεο πνπ 

αθνξνχλ ηελ ελνηθίαζε θηηξίσλ θαη κεηαθνξηθψλ κέζσλ.  

 

 Σα κειινληηθά πιεξσηέα ζπλνιηθά κηζζψκαηα έρνπλ σο εμήο: 

 

 31.12.2007 31.12.2006 

Έσο 1 έηνο 355.075 494.941 

Απφ 1-5 έηε 46.543 404.618 

Πεξηζζφηεξα απφ 5 έηε 0 0 

   

 401.618 899.559 
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22. Ελδερόκελεο ππνρξεώζεηο-απαηηήζεηο 

  

(α) Γηθαζηηθέο ππνζέζεηο: 
Σελ 10.1.2003 θνηλνπνηήζεθε ζηελ Δηαηξία, αγσγή ηεο Δηαηξίαο «ΗΠΠΟΣΟΤΡ ΑΔ», θαηά ηεο Δηαηξίαο θαη 

ηεο Δηαηξίαο µε ηελ επσλπκία «ΟΠΑΠ ΑΔ». Με ηελ σο άλσ αγσγή, ε ελάγνπζα Δηαηξία «ΗΠΠΟΣΟΤΡ 

ΑΔ» δεηά λα αλαγλσξηζηεί φηη ε ζχκβαζε κεηαμχ ηεο «ΟΠΑΠ ΑΔ» θαη ηεο Δηαηξίαο δελ ρνξεγεί ζηελ 

ηειεπηαία δηθαίσκα δηεμαγσγήο πάζεο κνξθήο ζηνηρήκαηνο επί ηππνδξνκηψλ Διιεληθψλ ή αιινδαπψλ, φηη 

ε «ΟΠΑΠ ΑΔ» δελ έρεη δηθαίσκα δηεμαγσγήο ζηνηρήκαηνο επί ηππνδξνκηψλ θαη λα ππνρξεσζνχλ ε 

«ΟΠΑΠ ΑΔ» θαη ε Δηαηξία λα απφζρνπλ απφ ηε δηεμαγσγή θαη δηνξγάλσζε ζηνηρήκαηνο επί ηππνδξνκηψλ. 

Ζ εθδίθαζε ηεο ππφζεζεο ε νπνία είρε πξνζδηνξηζζεί γηα ηελ 18.5.2005 κεηαηέζεθε γηα ηελ 14.2.2008 

αλεβιήζε δε εθ λένπ γηα ηελ 8.10.2009. Ζ λνκηθή ππεξεζία ηεο Δηαηξίαο εθηηκά  φηη ε αγσγή δελ ζα 

επδνθηκήζεη. 

 

 

 

(β) Δγγπήζεηο 

 

 31.12.2007 31.12.2006 

Τπνρξεώζεηο   

 Καιήο εθηέιεζεο ζπκβάζεσλ πξνο ηξίηνπο 0 16.140.866 

Απαηηήζεηο   

 Καιήο εθηέιεζεο ζπκβάζεσλ απφ  πξνκεζεπηέο 0 1.452.000 

 

23. πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε 

 
Όπσο πξναλαθέξζεθε ε Δηαηξία είλαη ζπγαηξηθή ηεο Δηαηξίαο ΗΝΣΡΑΛΟΣ A.E. Όιεο νη αγνξέο αγαζψλ 

θαη ππεξεζηψλ θαζψο θαη ηα ππφινηπα ησλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ ησλ θαησηέξσ πεξηφδσλ 

αθνξνχλ ζπλαιιαγέο κε ηε κεηξηθή Δηαηξία, ηηο ζπγαηξηθέο ηεο θαη ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε ηνπ Οκίινπ 

ΗΝΣΡΑΛΟΣ. Ζ Δηαηξία δελ είρε ζπλαιιαγέο κε ηε ζπγαηξηθή ΄΄ Betting Company Cyprus Limited ΄΄.  
 

Οη ζπλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ έρνπλ σο εμήο: 

 

 ΟΜΗΛΟ ΔΣΑΗΡΗΑ 

 
1.1.2007 έσο 

31.12.2007 

1.1.2006 έσο 

31.12.2006 

1.1.2007 έσο 

31.12.2007 

1.1.2006 έσο 

31.12.2006 

Πσιήζεηο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ     

Πξνο ηελ κεηξηθή Δηαηξία ΗΝΣΡΑΛΟΣ ΑΔ 2.427.452 3.324.149 850.706 159.011 

Πξνο ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ ΗΝΣΡΑΛΟΣ ΑΔ 9.374.005 12.695.560 7.225.838 11.337.649 

Πξνο ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε 649.144 234.404 649.144 234.404 

 12.450.601 16.254.113 8.725.689 11.731.063 

Αγνξέο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ     

Απφ ηελ κεηξηθή Δηαηξία ΗΝΣΡΑΛΟΣ ΑΔ 4.475.622 143.071.050 4.475.622 143.071.050 

Απφ ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ ΗΝΣΡΑΛΟΣ ΑΔ 3.834.989 4.301.060 2.041.667 3.078.940 

Απφ ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε 27.489 69.261 27.489 69.261 

 8.338.100 147.441.371 6.544.777 146.219.251 

 

 

Aγνξέο παγίσλ     
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Απφ ηελ κεηξηθή Δηαηξία ΗΝΣΡΑΛΟΣ ΑΔ 4.157.500 3.878.000 4.157.500 3.878.000 

Απφ ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ ΗΝΣΡΑΛΟΣ ΑΔ 0 0 0 0 

Απφ ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε 0 0 0 0 

 4.157.500 3.878.000 4.157.500 3.878.000 

 

Σα ππφινηπα ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ έρνπλ σο εμήο: 

 ΟΜΗΛΟ ΔΣΑΗΡΗΑ 

 31/12/2007 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2006 

Απαηηήζεηο από ζπλδεδεκέλα κέξε     

Απφ ηελ κεηξηθή Δηαηξία ΗΝΣΡΑΛΟΣ ΑΔ 4.306.621 3.115.139 815.150 0 

Απφ ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ ΗΝΣΡΑΛΟΣ ΑΔ 4.084.596 2.555.932 1.028.518 1.198.021 

Απφ ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε 300.734 308.556 300.734 308.556 

 8.691.951 5.979.626 2.144.402 1.506.577 

Τπνρξεώζεηο πξνο ζπλδεδεκέλα κέξε     

Πξνο ηελ κεηξηθή Δηαηξία ΗΝΣΡΑΛΟΣ ΑΔ 5.252.203 18.278.788 5.252.203 18.278.788 

Πξνο ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ ΗΝΣΡΑΛΟΣ ΑΔ 1.812.320 1.405.438 0 0 

Πξνο ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε 280.793 269.952 280.793 269.952 

 7.345.316 19.954.178 5.532.996 18.548.740 

 

 

 ΟΜΗΛΟ ΔΣΑΗΡΗΑ 

 
1.1.2007 έσο 

31.12.2007 

1.1.2006 έσο 

31.12.2006 

1.1.2007 έσο 

31.12.2007 

1.1.2006 έσο 

31.12.2006 

Παξνρέο πξνο κέιε δηνηθήζεσο θαη δηεπζπληηθά 

ζηειέρε     

Μηζζνί θαη άιιεο βξαρππξφζεζκεο εξγαζηαθέο 

παξνρέο 1.162.748 1.272.443 1.162.748 1.272.443 

 

24. Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ Ιζνινγηζκνύ 

Πέξα ησλ ήδε αλαθεξζέλησλ γεγνλφησλ δελ ππάξρνπλ ζεκαληηθά γεγνλφηα κεηαγελέζηεξα ηεο 31
εο

 

Γεθεκβξίνπ 2007 ηα νπνία ζα έπξεπε ή λα θνηλνπνηεζνχλ ή λα δηαθνξνπνηήζνπλ ηα θνλδχιηα ησλ 

δεκνζηεπκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.  

 



               Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο  

 ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2007 
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Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..     Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ 

ΚΑΗ ΓΗΔΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ  ΚΑΗ ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. 

 

 

 

Κ. Γ. ΑΝΣΩΝΟΠΟΤΛΟ    Α. Β. ΠΑΠΟΤΛΗΑ 

Α.Γ.Σ. Μ 102737     Α.Γ.Σ.  231358 

 

 

Ο ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΟΤ 

ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ 

 

 

 

Ν. Γ. ΠΑΤΛΑΚΖ     Υ. Γ. ΜΖΣΡΟΠΟΤΛΟ 

Α.Γ.Σ.  ΑΕ 012557     Α.Γ.Σ. ΑΕ 082474 

       Αξ. Αδείαο Ο.Δ.Δ. 

       Νν 31459 Ά ηάμεο 



               Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο  

 ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2007 
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ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ. 

 

Έθζεζε Δηαρείξηζεο ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ  

Πξνο ηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηόρσλ γηα ηε ρξήζε 

01/01/2007 - 31/12/2007 
 

 

Κχξηνη Μέηνρνη, 

 

Σν 2007 ήηαλ γηα ηνλ Όκηιν ηεο Δηαηξίαο ηνηρεκάησλ κηα αθφκα ζεκαληηθή ρξνληά, ηφζν ζηελ Διιάδα 

φζν θαη ζην εμσηεξηθφ. 

Ο θχθινο εξγαζηψλ ηνπ Οκίινπ γηα ηελ νηθνλνκηθή ρξήζε ηνπ 2007 αλήιζε ζην πνζφ ησλ 41,8 

εθαηνκκπξίσλ Δπξψ, ηα θέξδε πξν θφξσλ αλήιζαλ ζην πνζφ ησλ 24,9 εθαηνκκπξίσλ Δπξψ θαη ηα θέξδε 

κεηά απφ θφξνπο  ζην πνζφ ησλ 18,6 εθαηνκκπξίσλ Eπξψ. 

 Παξαζέηνπκε ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο αξηζκνδείθηεο ηνπ Οκίινπ.  

Ο δείθηεο γεληθήο ξεπζηφηεηαο γηα ην 2007 αλήιζε ζε 1,88, ν δείθηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ ηδίσλ 

θεθαιαίσλ αλήιζε ζε πνζνζηφ 67%. ν δείθηεο κηθηνχ πεξηζσξίνπ θέξδνπο δηακνξθψζεθε ζε πνζνζηφ 

62,13% θαη ν δείθηεο θαζαξνχ θέξδνπο πξνο ηνλ θχθιν εξγαζηψλ δηακνξθψζεθε ζε πνζνζηφ 44,5%  

ηε δηακφξθσζε ησλ απνηειεζκάησλ απηψλ ζπλέβαιε ζε κεγάιν βαζκφ θαη ε επηηπρήο δξαζηεξηνπνίεζε 

απφ ηηο αξρέο ηνπ 2006 ηεο ζπγαηξηθήο ηεο Δηαηξίαο ηνηρεκάησλ Α.Δ Δηαηξίαο «BETTING COMPANY 

CYPRUS LIMITED» πνπ εδξεχεη ζηελ Κχπξν. Ζ «BETTING COMPANY CYPRUS LIMITED» αλήθεη 

θαηά πνζνζηφ 100% ζηελ Δηαηξία ηνηρεκάησλ Α.Δ. θαη έρεη σο αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο ηελ 

ππνζηήξημε θαη δηεμαγσγή ζπιινγηθψλ ζηνηρεκάησλ νπνηαζδήπνηε θχζεο θαη ινηπψλ ηπρεξψλ παηρληδηψλ. 

Όζνλ αθνξά ζηε δξαζηεξηνπνίεζε ζην εμσηεξηθφ, ε Δηαηξία ηνηρεκάησλ Α.Δ. παξέρεη απφ ην 2004 

ππεξεζίεο ππνζηήξημεο παηρληδηψλ ζηνηρεκάησλ ζηηο ζπλδεδεκέλεο κε ηελ Δηαηξία INTRALOT Δηαηξίεο 

«INTELTEK Internet Teknoloji Yatirim ve Danismanlik Ticaret A.S» κε έδξα ζηελ Σνπξθία, «Maltco 

Limited» κε έδξα ζηε Μάιηα θαη ζηε «Royal Highgate Limited» κε έδξα ζηελ Κχπξν. Οη ζπλεξγαζίεο 

απηέο θαηά ην 2007 απέθεξαλ ζεκαληηθά νηθνλνκηθά νθέιε ζηνλ Όκηιν. Σν 2008 αλακέλεηαη πεξαηηέξσ 

αχμεζε ησλ σθειεηψλ απηψλ. 

ηηο 31 Ηνπιίνπ 2007 ππεγξάθε κεηαμχ ηεο θνηλνπξαμίαο ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη ε Δηαηξία κε ηελ 

“INTRALOT” θαη ηελ “INTRALOT INTERNATIONAL LTD” θαη ηεο ΟΠΑΠ Α.Δ  ζχκβαζε ηξηεηνχο 

δηάξθεηαο, κε αληηθείκελν ηελ πξνζζήθε λέσλ πξντφλησλ ζηνηρεκαηηζκνχ ζην παηρλίδη «ΠΑΜΔ 

ΣΟΗΥΖΜΑ», ηελ παξνρή αλαβαζκηζκέλσλ ππεξεζηψλ επηρεηξεζηαθήο, θαη ηερλνινγηθήο ππνζηήξημεο, 

ηελ δηάζεζε πξνο ρξήζε λέσλ ηεξκαηηθψλ κεραλψλ πξαθηνξείσλ, θαζψο θαη ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο ηνπ 

ζπλφινπ ηνπ δηαηεζέληνο εμνπιηζκνχ. ηα πιαίζηα ηεο αλσηέξσ ζχκβαζεο ε Δηαηξία αλέιαβε ηελ παξνρή 

ππνζηήξημεο  ηνπ παηρληδηνχ «ΠΑΜΔ ΣΟΗΥΖΜΑ» θαηά ηελ ηξηεηή δηάξθεηα ηεο ζπκθσλίαο βάζε ηα 

αλσηέξσ  ε πνξεία ηεο Δηαηξίαο & ηνπ Οκίινπ ζα είλαη ζεηηθή ηηο επφκελεο ρξήζεηο. 



               Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο  

 ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2007 
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ηηο 29/7/2007 νινθιεξψζεθε επηηπρψο  ε απφ 23/11/2006  ζχκβαζε κεηαμχ ηεο θνηλνπξαμίαο ζηελ νπνία 

ζπκκεηείρε ε Δηαηξία, κε ηελ “INTRALOT” θαη ηελ “INTRALOT INTERNATIONAL LTD” θαη ηεο 

ΟΠΑΠ Α.Δ κε αληηθείκελν ηε παξαρψξεζε άδεηαο ρξήζεο ινγηζκηθνχ γηα ηε δηελέξγεηα θαη δηαρείξηζε 

ησλ παηρληδηψλ ζηνηρεκάησλ, ηε δηάζεζε ηεο ηερλνινγηθήο ππνδνκήο γηα ηε δηνξγάλσζε ησλ ζηνηρεκάησλ 

απηψλ, θαζψο θαη ηελ παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ηερληθήο ππνζηήξημεο. 

 

ηηο 29 Ηαλνπαξίνπ 2007 έιεμε ε απφ 29 Μαξηίνπ 1999 ζχκβαζε κεηαμχ ηεο ΟΠΑΠ Α.Δ. θαη ηεο Δηαηξίαο 

ηνηρεκάησλ Α.Δ. κε αληηθείκελν ηελ νξγάλσζε, ιεηηνπξγία θαη πξνψζεζε ζηνηρεκάησλ 

πξνθαζνξηζκέλεο απφδνζεο.  

Απφ ηελ εκεξνκελία θιεηζίκαηνο ηνπ ηζνινγηζκνχ 31.12.2007 έσο ζήκεξα δελ έρνπλ πξνθχςεη γεγνλφηα 

ηα νπνία λα επεξεάδνπλ ηελ θαηάζηαζε  ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ Οκίινπ. 

 

 

Με ηηκή,  

 

 

 

 

 

Ο Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

 θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηεο Δηαηξίαο 

 

Κσλζηαληίλνο Γ. Αλησλφπνπινο  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή 

 
Πξνο ηνπο Μεηφρνπο ηεο Αλψλπκεο Δηαηξίαο «ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΟΡΓΑΝΩΖ, ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

ΚΑΗ ΠΡΟΒΟΛΖ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ» 

 

 

Έθζεζε επί ησλ Οηθνλνκηθώλ  Καηαζηάζεσλ 

 

Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο αηνκηθέο θαη ελνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Αλψλπκεο Δηαηξίαο 

«ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΟΡΓΑΝΩΖ, ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΒΟΛΖ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ», πνπ 

απνηεινχληαη απφ ηνλ ηζνινγηζκφ ηεο 31
εο

 Γεθεκβξίνπ 2007 θαη ηηο θαηαζηάζεηο απνηειεζκάησλ, 

κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή θαζψο θαη 

πεξίιεςε ησλ ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ θαη ινηπέο επεμεγεκαηηθέο ζεκεηψζεηο. 

 

Δπζύλε Γηνίθεζεο γηα ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 

Ζ Γηνίθεζε ηεο εηαηξίαο έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε απηψλ ησλ 

Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο, φπσο 

απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Ζ επζχλε απηή πεξηιακβάλεη ζρεδηαζκφ, εθαξκνγή θαη 

δηαηήξεζε ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζρεηηθά κε ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη ζε απάηε ή ιάζνο. Ζ 

επζχλε απηή πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ επηινγή θαη εθαξκνγή θαηάιιεισλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ θαη ηελ 

δηελέξγεηα ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ πνπ είλαη ινγηθέο γηα ηηο πεξηζηάζεηο. 

 

Δπζύλε Διεγθηή 

Γηθή καο επζχλε είλαη ε έθθξαζε γλψκεο επί απηψλ ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ, κε βάζε ηνλ έιεγρφ 

καο. Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρν ζχκθσλα  κε ηα Διιεληθά Διεγθηηθά Πξφηππα, πνπ είλαη ελαξκνληζκέλα κε 

ηα Γηεζλή Διεγθηηθά Πξφηππα. Σα Πξφηππα απηά απαηηνχλ ηε ζπκκφξθσζή καο κε ηνπο θαλφλεο 

δενληνινγίαο θαη ην ζρεδηαζκφ θαη δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ καο κε ζθνπφ ηελ εχινγε δηαζθάιηζε φηη νη 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα.   

Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ ζπγθέληξσζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά 

κε ηα πνζά θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη δηαδηθαζίεο 

επηιέγνληαη  θαηά ηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή θαη πεξηιακβάλνπλ ηελ εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ νπζηψδνπο 

αλαθξίβεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ιφγσ απάηεο ή ιάζνπο. Γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ 

απηνχ, ν ειεγθηήο ιακβάλεη ππφςε ην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζρεηηθά κε ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε 

παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ γηα ηηο 

πεξηζηάζεηο θαη φρη γηα ηελ έθθξαζε γλψκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ ηεο εηαηξίαο. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ 



πνιηηηθψλ πνπ εθαξκφζζεθαλ θαη ηνπ εχινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ηε Γηνίθεζε, θαζψο θαη 

αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

Πηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξψζεη είλαη  επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε 

ζεκειίσζε ηεο γλψκεο καο. 

 

Γλώκε 

Καηά ηε γλψκε καο, νη ζπλεκκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εχινγα απφ θάζε νπζηψδε 

άπνςε ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Δηαηξίαο θαηά ηελ 31
 
Γεθεκβξίνπ 2007, ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο 

επίδνζε θαη ηηο Σακεηαθέο ηεο Ρνέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή ζχκθσλα κε ηα  Γηεζλή 

Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο, φπσο απηά πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.  

 

Αλαθνξά επί άιισλ λνκηθώλ θαη θαλνληζηηθώλ ζεκάησλ. 

Ζ Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πεξηιακβάλεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην άξζξν 

43α παξάγξαθνο 3 ηνπ θσδ. Ν. 2190/20 θαη ην πεξηερφκελφ ηεο είλαη ζπλεπέο κε ηηο ζπλεκκέλεο  

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

 

 

Αζήλα, 5 Μαξηίνπ 2008 

 

Ο ΟΡΚΩΣΟ ΔΛΔΓΚΣΖ – ΛΟΓΗΣΖ 

 

 

 

 

 

Αιέμαλδξνο Δ. Σδηώξηδεο 

 

Α.Μ. ΟΔΛ 12371 

 

.Ο.Λ. Α.Δ. Οξθσηώλ Διεγθηώλ 

Α.Μ. ΟΔΛ 125 


