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Δηλώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

(σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 3556/2007) 

 
Οι 

 

1. Σωκράτης Π. Κόκκαλης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου  

2. Αντώνιος Ι. Κεραστάρης, Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου    

3. Σωτήριος Ν. Φίλος, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 

 

ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ 

 

εξ’ όσων γνωρίζουμε:   

 

α. οι συνημμένες εξαμηνιαίες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας «ΙΝΤΡΑΛΟΤ 

Α.Ε.» για τη περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2016 έως την 30η Ιουνίου 2016, οι οποίες καταρτίσθηκαν 

σύμφωνα με τα ισχύοντα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή 

τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού, τη καθαρή θέση και τα αποτελέσματα χρήσεως της Εταιρίας 

καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στις παραγράφους 3 έως 5 του άρθρου 5 του N. 3556/2007. 

 

β. η εξαμηνιαία έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις πληροφορίες που 

απαιτούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 5 του N. 3556/2007. 

 

γ. οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της 

«ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.» την 31η Αυγούστου 2016 και έχουν δημοσιοποιηθεί με την ανάρτηση τους στο 

διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.intralot.com.   

 

 
Μαρούσι, 31 Αυγούστου 2016 

 
 

Οι βεβαιούντες  
 

Σωκράτης Π. Κόκκαλης 

 
 
 
 
 

 

Πρόεδρος του Διοικητικού 
Συμβουλίου 

Αντώνιος Ι. Κεραστάρης 

 
 
 
 
 

 

Διευθύνων Σύμβουλος 
Ομίλου   

Σωτήριος Ν. Φίλος 

 
 
 
 
 

 

Μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου 
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ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

 

Υποβάλλουμε προς τους ενδιαφερόμενους, τις οικονομικές καταστάσεις του α’ εξαμήνου 2016 σύμφωνα 

με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση, καθώς και την παρούσα έκθεση για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2016.  

Η παρούσα έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας «ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ» έχει συνταχθεί 

σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 5 του Ν.3556/2007 και τις επ’ αυτού εκδοθείσες 

εκτελεστικές αποφάσεις 1/434/3-7-2008 και 7/448/11.10.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.  

 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ & ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1/1-30/6/2016 

& ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Β’ΕΞΑΜΗΝΟ 2016 
 

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  

Η INTRALOT κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2016 ολοκλήρωσε την συγχώνευση των 

δραστηριοτήτων της στην Ιταλία με αυτές της Gamenet (ελέγχοντας το 20% της συνδυασμένης 

δραστηριότητας) δημιουργώντας μία από τις κορυφαίες εταιρίες στην Ιταλική αγορά τυχερών παιχνιδιών, 

ενώ στο Περού ήρθε σε συμφωνία με τον όμιλο Nexus για την πώληση του 80% της Intralot de Peru 

S.A.C.. Οι παραπάνω εξελίξεις συμβαδίζουν με τη στρατηγική του Ομίλου INTRALOT για τη δημιουργία, 

σε επιλεκτικές χώρες, στρατηγικών συνεργασιών με ισχυρούς τοπικούς εταίρους που προσφέρουν 

σημαντικές συνέργειες καθώς και την τεχνογνωσία της τοπικής αγοράς, ενισχύοντας την ανάπτυξη των 

τοπικών εταιριών. Επίσης, κατά τη διάρκεια του εξαμήνου η INTRALOT υπέγραψε δεκαετές συμβόλαιο με 

την Κρατική Λοταρία της Χιλής για τη διαχείριση των παιχνιδιών της και την παροχή τεχνολογικών 

λύσεων και υπηρεσιών λειτουργικής υποστήριξης, ενώ ανανέωσε τα συμβόλαιά της στη Βραζιλία με τη 

λοταρία της Πολιτείας Minas Gerais, στην Ολλανδία με τις λοταρίες De Lotto και De Nederlandse 

Staatsloterij και στις Φιλιππίνες με την Pacific Online Systems Corporation (POSC).   
 

Σε επίπεδο Ομίλου, ο κύκλος εργασιών κατά τη διάρκεια του α’ εξαμήνου του 2016 ανήλθε σε €636,9 

εκατ. από €618,9 εκατ. το αντίστοιχο περσινό διάστημα, σημειώνοντας αύξηση 2,9%. Τα κέρδη προ 

φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ανήλθαν σε €88,9 εκατ. από €80,2 εκατ. το α’ εξάμηνο του 

2015, παρουσιάζοντας αύξηση 10,9%. Τα κέρδη προ φόρων μειώθηκαν κατά 23,7% στα €19,6 εκατ., 

ενώ τα καθαρά κέρδη του Ομίλου, μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε €-15,9 εκατ. από €-22,7 

εκατ. το α’ εξάμηνο του 2015. Τα παραπάνω αποτελέσματα δεν περιλαμβάνουν τις διακοπείσες 

δραστηριότητες των θυγατρικών του Ομίλου στην Ιταλία και της Intralot de Peru SAC στο Περού. 

Αναφορικά με τη μητρική εταιρία, ο κύκλος εργασιών μειώθηκε κατά 26,1% στα €29,1 εκατ. το α’ 

εξάμηνο του 2016, ενώ τα κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε €-0,1 εκατ. από €-0,3 εκατ. το α’ εξάμηνο του 

2015.   
 

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ  

Τα ταμειακά διαθέσιμα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες στο τέλος της εξεταζόμενης περιόδου ανήλθαν 

σε €213,1 εκατ. ενώ ο συνολικός δανεισμός από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθε σε €723,9 εκατ., 

διαμορφώνοντας τον καθαρό δανεισμό σε €510,8 εκατ.  

 

ΝΕΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ / ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 
 

Τον Ιανουάριο του 2016, ο Όμιλος INTRALOT υπέγραψε συμβόλαιο με την Κρατική Λοταρία της Χιλής 

‘Polla Chilena de Beneficencia’ για τη διαχείριση των παιχνιδιών της, την παροχή ολοκληρωμένων 
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πρωτοποριακών τεχνολογικών λύσεων και υπηρεσιών, καθώς και υπηρεσιών λειτουργικής υποστήριξης. 

Η Polla Chilena διοργανώνει και λειτουργεί στη Χιλή αριθμοπαιχνίδια, στιγμιαία λαχεία και αθλητικό 

στοίχημα. Η INTRALOT κέρδισε το δεκαετές συμβόλαιο, με δυνατότητα ανανέωσης για δύο επιπλέον έτη, 

κατόπιν διεθνούς διαγωνισμού. Σύμφωνα με τους όρους του συμβολαίου, η INTRALOT θα εγκαταστήσει 

το κορυφαίο διεθνώς Κεντρικό Σύστημα παιχνιδιών LOTOS™ O/S, 2.700 τερματικά Photon, τα οποία 

ενσωματώνουν την καινοτόμο τεχνολογία της INTRALOT ‘Icon Digital Imaging’, καθώς και 800 

πολυλειτουργικά τερματικά Genion στα σημεία πώλησης της Polla Chilena σε όλη τη χώρα. 
 

Το Φεβρουάριο του 2016, η INTRALOT Α.Ε. ανακοίνωσε ότι ο Διομήδης Βασιλείου αποχωρεί από τη θέση 

του Group CFO, για να ακολουθήσει νέες επαγγελματικές ευκαιρίες στις 29 Φεβρουαρίου 2016. Το 

Διοικητικό Συμβούλιο της INTRALOT ευχαρίστησε τον κ. Βασιλείου για τη συνεισφορά του και όρισε τον 

κ. Γιώργο Κολιαστάση ως νέο Group CFO, με ισχύ από την 1η Μαρτίου 2016. Πριν την  ανάληψη των 

καθηκόντων του στην INTRALOT, ο κ. Κολιαστάσης ήταν Group CFO της INTRACOM Holdings. Διετέλεσε 

επίσης CFO της Vodafone Greece και έχει εργαστεί για μεγάλο διάστημα ως Finance & Administration 

Director σε πολυεθνικές εταιρίες καταναλωτικών προϊόντων, ενώ νωρίτερα κατείχε επίσης διοικητικές 

θέσεις σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. 
 

Το Μάρτιο του 2016, ο Όμιλος INTRALOT ανακοίνωσε ότι η θυγατρική του, INTRALOT do Brasil, 

υπέγραψε 6ετή ανανέωση συμβολαίου, ώστε να συνεχίσει να διαχειρίζεται τη λοταρία της Πολιτείας 

Minas Gerais, στην Βραζιλία. Το νέο συμβόλαιο υπεγράφη μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση του 

πρώτου εξαετούς συμβολαίου, κατά το οποίο συγκεντρώθηκαν σημαντικοί πόροι για την ενίσχυση 

πρωτοβουλιών κοινωνικής πολιτικής και στήριξης της εκπαίδευσης και της υγειονομικής περίθαλψης στην 

περιοχή. Κατά τη διάρκεια του πρώτου συμβολαίου η INTRALOT εγκατέστησε περισσότερα από 2.500 

τερματικά σε ένα δίκτυο 1.700 σημείων πώλησης σε όλη την πολιτεία. Σήμερα, η INTRALOT προσφέρει 

πέντε παιχνίδια (Keno, Multiplix, Minas 5, Lotomias και Totolot) και αναμένεται να επεκτείνει ακόμα 

περαιτέρω το χαρτοφυλάκιο παιχνιδιών προσθέτοντας Virtual Games, αρχικά σε 400 σημεία πώλησης, 

και τυχερά παιχνίδια μέσω εναλλακτικών καναλιών. Η INTRALOT θα συνεχίσει να έχει την πλήρη 

διαχείριση του έργου, περιλαμβανομένων όλων των υπηρεσιών. 
 

Τον Απρίλιο του 2016, ο Όμιλος INTRALOT ανακοίνωσε ότι η θυγατρική του, INTRALOT NEDERLAND BV, 

υπέγραψε επέκταση συμβολαίου με τις λοταρίες της Ολλανδίας, De Lotto και De Nederlandse 

Staatsloterij, οι οποίες ανακοίνωσαν τη συγχώνευσή τους και την ίδρυση ενός νέου οργανισμού τυχερών 

παιχνιδιών. Η επέκταση του συμβολαίου είναι τριετής, έως τον Απρίλιο του 2019, με δυνατότητα 

επέκτασης για ένα επιπλέον έτος, και ακολούθησε την επιτυχημένη ολοκλήρωση του πρώτου εξαετούς 

συμβολαίου, το οποίο υπεγράφη το 2008, ύστερα από διπλό διεθνή διαγωνισμό που είχαν προκηρύξει οι 

δύο λοταρίες. Σύμφωνα με τους όρους του συμβολαίου η INTRALOT θα συνεχίσει να παρέχει το 

πρωτοποριακό κεντρικό σύστημα LOTOS™ O/S, με τις σχετικές υπηρεσίες, καθώς και 5.000 τερματικά, 

συνδεδεμένα στο κεντρικό σύστημα και προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Ολλανδικών Λοταριών. 

Επιπλέον, η INTRALOT θα παρέχει δύο κέντρα δεδομένων (Prime και Disaster), καθώς και τηλεφωνικό 

κέντρο για τους πράκτορες και τους παίκτες, τα οποία θα προστεθούν στα κορυφαία προϊόντα και τις 

πρωτοποριακές υπηρεσίες που ήδη προσφέρει η INTRALOT, ώστε να συνεχίσει να υποστηρίζει 

αποτελεσματικά τις δραστηριότητες του νέου οργανισμού. 
 

Το Μάιο του 2016, ο Όμιλος INTRALOT ανακοίνωσε ότι ήρθε σε συμφωνία με τον όμιλο Nexus για την 

πώληση του 80% της Intralot de Peru S.A.C., 100% θυγατρικής του Ομίλου στο Περού. Μετά τη 

συναλλαγή η INTRALOT θα συνεχίσει να αποτελεί τον τεχνολογικό πάροχο της εταιρίας και θα κατέχει το 

20% του μετοχικού κεφαλαίου της Intralot de Peru S.A.C.. Η Intralot de Peru S.A.C. λειτουργεί 
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αριθμοπαιχνίδια και αθλητικά στοιχήματα στη χώρα, μέσω ενός δικτύου 3.700 σημείων πώλησης (POS) 

και του διαδικτύου. Η συμφωνία συμβαδίζει με τη στρατηγική του ομίλου INTRALOT για τη δημιουργία, 

σε επιλεκτικές χώρες, στρατηγικών συνεργασιών με ισχυρούς τοπικούς εταίρους που προσφέρουν 

σημαντικές συνέργειες καθώς και την τεχνογνωσία της τοπικής αγοράς, ενισχύοντας την ανάπτυξη των 

τοπικών εταιριών. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής υπόκειται σε συγκεκριμένες προϋποθέσεις που 

προβλέπονται σε τέτοιου είδους συναλλαγές, συμπεριλαμβάνοντας την συναίνεση τρίτων. Η Εταιρία θα 

επανέλθει με περαιτέρω ανακοινώσεις, όπως απαιτείται από το ρυθμιστικό πλαίσιο. 
 

Το Μάιο του 2016, η INTRALOT υπέγραψε συμβόλαιο επέκτασης της συνεργασία της με την Pacific 

Online Systems Corporation (POSC), εισηγμένης εταιρίας, η οποία διοργανώνει τα παιχνίδια του 

κρατικού οργανισμού Philippines Charity Sweepstake Office (PCSO), έως τις 31 Αυγούστου 2018. Αυτή 

είναι η 5η επέκταση συμβολαίου που υπογράφουν τα δύο μέρη από την έναρξη της συνεργασίας τους το 

2006 διασφαλίζοντας τη συνεχή ανάπτυξη της POSC. Σύμφωνα με τους όρους του συμβολαίου 

επέκτασης, η INTRALOT θα συνεχίσει να παρέχει στην POSC το πιο προηγμένο και αξιόπιστο κεντρικό 

σύστημα του κλάδου, το LOTOS™, καθώς και 1.200 τερματικά και 800 κεντρικές μονάδες, οι οποίες θα 

συνδεθούν στο δίκτυο σημείων πώλησης της POSC, το οποίο διαρκώς επεκτείνεται. 
 

Στις 28 Ιουνίου 2016, ο Όμιλος INTRALOT και η Trilantic Capital Partners Europe (TCP), ο μέτοχος που 

ελέγχει την Gamenet S.p.A. ("Gamenet"), ανακοίνωσαν την ολοκλήρωση της ενοποίησης των 

δραστηριοτήτων του Ομίλου INTRALOT στην Ιταλία με αυτές της Gamenet. Αυτό το βήμα ακολούθησε 

την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας (MoU), η οποία ανακοινώθηκε στις 21 Μαρτίου 2016 και την 

υπογραφή της συμφωνίας της συγχώνευσης η οποία ανακοινώθηκε στις 26 Μαΐου 2016. Η ολοκλήρωση 

της συναλλαγής εγκρίθηκε από την αρμόδια Αρχή Ανταγωνισμού και τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουλίου 

2016. Ο Όμιλος INTRALOT θα ελέγχει το 20% της συνδυασμένης δραστηριότητας, ενώ η  TCP περίπου 

το 80%. Η συναλλαγή αυτή δημιουργεί μία από τις κορυφαίες εταιρίες στην Ιταλική αγορά τυχερών 

παιχνιδιών, καθώς ο συνδυασμένος Όμιλος έχει έσοδα περίπου 1 δισ. ευρώ  και θα καταστεί ένας από 

τους μεγαλύτερους διοργανωτές τυχερών παιχνιδιών στην Ιταλία, με ένα δίκτυο περίπου 750 

καταστημάτων στοιχήματος τα οποία θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούν το εμπορικό σήμα της INTRALOT, 

περίπου 8.200 VLT, πάνω από 50.000 AWP και περισσότερες από 60 αίθουσες τυχερών παιχνιδιών, 

ιδιοκτησίας της εταιρίας. 
 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ 2016  

Στις 11 Ιουλίου 2016, η INTRALOT ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της εξαγοράς στρατηγικού μεριδίου της 

Eurobet, κορυφαίας εταιρίας τυχερών παιχνιδιών στην Βουλγαρία, μέσω της Βουλγαρικής θυγατρικής 

της, BILOT, κατόπιν εγκρίσεως από την Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού. Αυτό το βήμα ακολούθησε 

τη συμφωνία εξαγοράς της Eurobet η οποία ανακοινώθηκε στις 6 Απριλίου 2016. Συγκεκριμένα η BILOT 

εξαγόρασε μερίδιο 49% της Eurobet, η οποία προσφέρει στη Βουλγαρική αγορά αριθμοπαιχνίδια  και 

ξυστά λαχεία μέσω ενός δικτύου 1.100 σημείων πώλησης σε όλη τη χώρα. Η INTRALOT διαθέτει ήδη 

ισχυρή παρουσία στην Βουλγαρία κατέχοντας από το 2002 μερίδιο 49% της Eurofootball, εταιρίας που 

προσφέρει ζωντανό στοίχημα και στοίχημα προκαθορισμένης απόδοσης μέσω ενός δικτύου 850 σημείων 

πώλησης.  
 

Τον Αύγουστο του 2016, η INTRALOT ανακοίνωσε ότι έχει εισέλθει σε συζητήσεις σε αποκλειστική βάση 

με την εταιρία Tatts, σχετικά με πιθανή πώληση των επιχειρήσεων της INTRALOT στην Αυστραλία και τη 

Νέα Ζηλανδία. Η Εταιρία θα προβεί σε σχετικές ανακοινώσεις, όπως απαιτείται από τις υποχρεώσεις του 

Κανονισμού, εφόσον επιτευχθεί κάποια οριστική συμφωνία. 
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ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2016 

Ο κλάδος των τυχερών παιχνιδιών υφίσταται μεγάλες αλλαγές, βρίσκεται αντιμέτωπος με μεγάλες 

προκλήσεις αλλά συγχρόνως και με πολλές ευκαιρίες. Αλλαγές στο ρυθμιστικό πλαίσιο, απελευθέρωση 

αγορών, τεχνολογική σύγκλιση, νέα επιχειρηματικά μοντέλα και η ανάγκη προσέλκυσης νέων πελατών 

με διαφορετικά δημογραφικά στοιχεία, αποτελούν μόνο μερικές από τις αλλαγές και θέτουν τη βάση 

σημαντικών εξελίξεων. Βασιζόμενες στις θεμελιώδεις αξίες του κλάδου τυχερών παιχνιδιών για κοινωνική 

προσφορά, τη διατήρηση και προώθηση των πρακτικών υπεύθυνου παιχνιδιού (responsible gaming) και 

την αναγνωρισιμότητα και εμπιστοσύνη που συγκεντρώνει το όνομά τους, οι λοταρίες έχουν μοναδικά 

πλεονεκτήματα για να είναι ανταγωνιστικές στις ανοιχτές αγορές που διαμορφώνονται διεθνώς. 
 

Βελτιστοποίηση υφιστάμενων έργων 

Ο Όμιλος, έχοντας παρουσία σε 54 χώρες και πολιτείες και στις 5 ηπείρους, διαθέτει έργα σε ώριμες και 

αναπτυγμένες αγορές τυχερών παιχνιδιών, αλλά και αρκετά έργα σε αναπτυσσόμενες αγορές και έργα σε 

πρώιμο στάδιο ανάπτυξης, τα οποία παρουσιάζουν σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης. Στόχος της 

INTRALOT είναι αφενός η περαιτέρω ανάπτυξη των υφιστάμενων αγορών της με τη συνεχή βελτίωση 

των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών και με την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και αφετέρου η 

βελτίωση της κερδοφορίας των έργων με έμφαση στη μείωση του λειτουργικού κόστους και την αύξηση 

της παραγωγικότητας. 

 

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ 
 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
 

Το Πλαίσιο Διαχείρισης Εταιρικού Κινδύνου (ΔΕΚ) τεκμηριώνει τις ορθές πρακτικές που έχει υιοθετήσει ο 

Όμιλος INTRALOT με σκοπό τον εντοπισμό, την πρόσβαση και τη διαχείριση των κινδύνων που 

σχετίζονται με την επίτευξη των επιχειρηματικών του στόχων. 

Σκοπός της ΔΕΚ της INTRALOT είναι να εξασφαλίσει την εμπιστοσύνη των εμπλεκομένων και των 

μετόχων μέσω της δέουσας και συνεχούς εξισορρόπησης κινδύνου και αξίας. 

Η ΔΕΚ της INTRALOT ακολουθεί μια ολιστική προσέγγιση προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη όλες οι 

παράμετροι που καθορίζουν τη Στρατηγική του Ομίλου INTRALOT, οι οποίες περιλαμβάνουν τη 

χρηματοοικονομική ευρωστία, τις εργασίες, τους ανθρώπους, την τεχνολογία, τη συμμόρφωση, τα 

προϊόντα και τη φήμη της INTRALOT. 

Η ΔΕΚ αποτελεί το μέσο για τη συνεχή παρακολούθηση κινδύνου, την ευθυγράμμισή τους με τις 

μεταβαλλόμενες εσωτερικές και εξωτερικές παραμέτρους και τη διαχείρισή τους σύμφωνα με την 

καθορισμένη διάθεση ανάληψης εταιρικού κινδύνου. 

Το Πλαίσιο Διαχείρισης Εταιρικού Κινδύνου (ΔΕΚ) είναι σχεδιασμένο βάσει των προδιαγραφών της 

επιτροπής COSO (Committee of Sponsorship Organizations of the Treadway Commission) και της 

ένωσης ISACA (COBIT for RISK). Αποτελεί ένα ολιστικό στρατηγικό πλαίσιο που λαμβάνει υπόψη τους 

κινδύνους οι οποίοι σχετίζονται με τους επιχειρηματικούς στόχους του ΟΜΙΛΟΥ INTRALOT. 

Το πλαίσιο περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία: 

1. Καθορισμός στόχων: Οι στόχοι καθορίζονται σαφώς προκειμένου να χρησιμοποιούνται ως σημείο 

αναφοράς για τον εντοπισμό κινδύνων. Εφαρμόζεται διαδικασία καθορισμού στόχων που είναι 

ευθυγραμμισμένοι με την αποστολή της INTRALOT και συνάδουν με τη διάθεση ανάληψης 

εταιρικού κινδύνου. 

2. Αποτίμηση Επικινδυνότητας (risk assessment): Οι κίνδυνοι αναλύονται σε σχέση με τους 

στόχους και μέσω προσδιορισμού της πιθανότητας και των επιπτώσεων επέλευσης ενός 

αρνητικού συμβάντος. 
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3. Αντίδραση στους κινδύνους: Η διοίκηση επιλέγει μεθόδους αντίδρασης στον κίνδυνο – αποφυγή, 

αποδοχή, μείωση ή καταμερισμό κινδύνου – αναπτύσσοντας ένα σύνολο ενεργειών με σκοπό την 

ευθυγράμμιση των κινδύνων με τα επίπεδα ανοχής και διάθεσης ανάληψης κινδύνου της οικείας 

οντότητας. 

4. Εντοπισμός κινδύνων: Εντοπίζονται εσωτερικά και εξωτερικά συμβάντα που επηρεάζουν την 

επίτευξη των στόχων της INTRALOT. 

5. Εσωτερικό περιβάλλον: Το εσωτερικό περιβάλλον καθορίζει το πώς βλέπουν και πώς 

αντιμετωπίζουν τα άτομα τον κίνδυνο, πράγμα που περιλαμβάνει τη φιλοσοφία διαχείρισης 

κινδύνου και τη διάθεση ανάληψης κινδύνου, την ακεραιότητα και τις ηθικές αξίες, καθώς και το 

περιβάλλον στο οποίο πρέπει να λειτουργούν. 

6. Δραστηριότητες ελέγχου: Θεσπίζονται και υλοποιούνται πολιτικές, διαδικασίες, στρατηγικές και 

σχέδια δράσης εν γένει για να συμβάλουν στην αποτελεσματική εκτέλεση των ενεργειών 

αντίδρασης στον κίνδυνο. 

7. Πληροφορίες και μετάδοση: Οι σχετικές πληροφορίες εντοπίζονται, αποκτώνται και μεταδίδονται 

υπό μορφή και χρονικό πλαίσιο που επιτρέπει στα άτομα να εκπληρώνουν τις ευθύνες τους. 

8. Παρακολούθηση: Παρακολουθούνται οι κίνδυνοι και γίνονται οι απαραίτητες τροποποιήσεις. Η 

παρακολούθηση γίνεται μέσω συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων διαχείρισης ή επιμέρους 

αξιολογήσεων, ή μέσω συνδυασμού των δύο αυτών μεθόδων. 
 

 

Περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και προκλήσεων 
 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ 
 

Οι διεθνείς δραστηριότητες του Ομίλου δημιουργούν διάφορους χρηματοοικονομικούς κινδύνους στη 

λειτουργία του Ομίλου, λόγω των συνεχών μεταβολών του παγκόσμιου χρηματοοικονομικού 

περιβάλλοντος. Ο Όμιλος πέρα από τους παραδοσιακούς κινδύνους, δηλαδή κίνδυνο ρευστότητας και 

πιστωτικό κίνδυνο, αντιμετωπίζει και κινδύνους αγοράς. Οι κυριότεροι από τους κινδύνους αυτούς είναι ο 

συναλλαγματικός κίνδυνος και ο κίνδυνος επιτοκίων. Το πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνου αποτελεί μία 

δυναμική διαδικασία που εξελίσσεται συνεχώς και προσαρμόζεται ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς 

και στοχεύει στον περιορισμό ενδεχόμενης αρνητικής επίδρασης στα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα. 

Οι βασικές πολιτικές διαχείρισης των κινδύνων καθορίζονται από τη Διοίκηση του Ομίλου. Η πολιτική 

διαχείρισης κινδύνων εφαρμόζεται από το τμήμα Διαχείρισης Διαθεσίμων του Ομίλου το οποίο λειτουργεί 

στα πλαίσια συγκεκριμένων κατευθύνσεων εγκεκριμένων από τη Διοίκηση. 
 

Πιστωτικός Κίνδυνος 
 

Ο Όμιλος δεν έχει σημαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου έναντι των συμβαλλομένων μερών 

λόγω του ότι υπάρχει μεγάλη διασπορά του πελατολογίου και οι χορηγούμενες πιστώσεις ορίζονται από 

υπογεγραμμένες συμβάσεις. Η μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο ανέρχεται στο ποσό των 

απαιτήσεων, όπως αυτές απεικονίζονται στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης. Για την ελαχιστοποίηση του 

πιστωτικού κινδύνου σε διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα, ο Όμιλος θέτει περιορισμό στο ποσό στο 

οποίο θα εκτίθεται σε κάθε μεμονωμένο χρηματοοικονομικό ίδρυμα. Επιπρόσθετα, ο Όμιλος, για την 

περαιτέρω ασφάλεια στις συναλλαγές του, εφαρμόζει μια μέθοδο αξιολόγησης της πιστοληπτικής 

ικανότητας των τραπεζών, χρησιμοποιώντας σχετικούς χρηματοοικονομικούς δείκτες. 

 

Κίνδυνος ρευστότητας 
 

Συνετή διαχείριση ρευστότητας σημαίνει διατήρηση επαρκούς ρευστότητας, δυνατότητα χρηματοδότησης 

μέσω εγκεκριμένων πιστωτικών ορίων και δυνατότητα αποπληρωμής των υποχρεώσεων. Ο Όμιλος έχει 

θεσπίσει συγκεκριμένες πολιτικές διαχείρισης και παρακολούθησης της ρευστότητάς του προκειμένου να 
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έχει διαρκώς επαρκή ρευστοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού, που να μπορούν να καλύψουν αντίστοιχες 

υποχρεώσεις. 

 

Κίνδυνος Αγοράς 
 

1) Συναλλαγματικός κίνδυνος 
 

Ο συναλλαγματικός κίνδυνος προέρχεται από τις μεταβολές των ισοτιμιών των νομισμάτων που 

επηρεάζουν τις θέσεις σε συνάλλαγμα που έχει λάβει ο Όμιλος. Οι συναλλαγές του Ομίλου 

πραγματοποιούνται σε περισσότερα από ένα νομίσματα και συνεπώς υπάρχει υψηλή έκθεση κινδύνου 

από τις μεταβολές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες έναντι του βασικού νομίσματος αναφοράς, το Ευρώ. 

Ωστόσο, η δραστηριότητα του Ομίλου σε πολλές χώρες, δημιουργεί σημαντικό πλεονέκτημα αφού 

επιτυγχάνεται μεγαλύτερη διασπορά του χαρτοφυλακίου και άρα καλύτερη διαχείριση του 

συναλλαγματικού κινδύνου. Αυτό το είδος του κινδύνου προκύπτει τόσο από εμπορικές συναλλαγές σε 

ξένο νόμισμα όπως επίσης και από επενδύσεις σε χώρες του εξωτερικού. Για τη διαχείριση αυτής της 

κατηγορίας κινδύνου, ο Όμιλος μπορεί να συνάπτει συμφωνίες χρηματοοικονομικών παραγώγων με 

χρηματοοικονομικούς οργανισμούς. Η πολιτική του Ομίλου σχετικά με την διαχείριση της έκθεσής του 

στον συναλλαγματικό κίνδυνο αφορά όχι μόνο την μητρική εταιρία αλλά και τις θυγατρικές της. 
 

 

Ανάλυση Ευαισθησίας σε Μεταβολές Συναλλάγματος  
ποσά περιόδου 1/1-30/6/2016  

(σε χιλ. € - συνολικές δραστηριότητες) 

Ξένο 
Νόμισμα  

Μεταβλητότητα 
Νομίσματος 

Επίδραση στα 
κέρδη προ φόρων 

Επίδραση στα 
ίδια κεφάλαια 

USD: 
5% 293 1.681 

-5% -265 -1.521 

TRY: 
5% 1.186 881 
-5% -1.073 -797 

PEN: 
5% 143 863 
-5% -129 -781 

BRL: 
5% 134 -1.169 
-5% -122 1.057 

JMD: 
5% 355 1.158 
-5% -321 -1.048 

ARS: 
5% 277 83 
-5% -251 -75 

RON: 
5% -6 677 
-5% 6 -612 

    
 

 
 

Ανάλυση Ευαισθησίας σε Μεταβολές Συναλλάγματος  
ποσά περιόδου 1/1-30/6/2015  

(σε χιλ. € - συνολικές δραστηριότητες) 

Ξένο 
Νόμισμα  

Μεταβλητότητα 
Νομίσματος 

Επίδραση στα 
κέρδη προ φόρων 

Επίδραση στα 
ίδια κεφάλαια 

USD: 
5% -154 2.533 

-5% 140 -2.292 

TRY: 
5% 1.450 1.537 
-5% -1.312 -1.391 

PEN: 
5% 166 143 
-5% -150 -130 

BRL: 
5% -173 -652 
-5% 157 590 

JMD: 
5% 417 1.172 
-5% -377 -1.061 

ARS: 
5% 348 140 
-5% -315 -127 

RON: 
5% -37 786 
-5% 34 -712 
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2) Κίνδυνος Επιτοκίου 
 
 

Ο κίνδυνος επιτοκίου είναι ο κίνδυνος η εύλογη αξία ή οι μελλοντικές ταμειακές ροές ενός 

χρηματοοικονομικού μέσου να παρουσιάσουν διακυμάνσεις λόγω των αλλαγών στα επιτόκια της αγοράς. 

Οι δραστηριότητες του Ομίλου είναι στενά συνδεδεμένες με τα επιτόκια εξαιτίας των επενδύσεων και των 

μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων. Για τη διαχείριση αυτής της 

κατηγορίας κινδύνου ο Όμιλος χρησιμοποιεί χρηματοοικονομικά προϊόντα αντιστάθμισης κινδύνου 

προκειμένου να μειώσει την έκθεσή του στον κίνδυνο μεταβολής των επιτοκίων. Η πολιτική του Ομίλου 

σχετικά με τη διαχείριση της έκθεσής του στον κίνδυνο επιτοκίου αφορά όχι μόνο τη μητρική εταιρία 

αλλά και τις θυγατρικές της για τα δάνεια που έχουν συνάψει σε Ευρώ ή τοπικό νόμισμα. Η έκθεση του 

Ομίλου στον κίνδυνο των αλλαγών στα επιτόκια της αγοράς αφορά κυρίως στις μακροπρόθεσμες 

δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου με κυμαινόμενο επιτόκιο. Ο Όμιλος διαχειρίζεται επίσης τον κίνδυνο 

επιτοκίου, έχοντας ένα ισορροπημένο χαρτοφυλάκιο των δανείων με σταθερό και κυμαινόμενο επιτόκιο 

δανεισμού. Στις 30 Ιουνίου 2016, λαμβάνοντας υπόψη την επίδραση των χρηματοοικονομικών 

προϊόντων αντιστάθμισης κινδύνου, περίπου το 72% του δανεισμού του Ομίλου είναι με σταθερό 

επιτόκιο (31/12/2015: 71%). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, οι επιπτώσεις των διακυμάνσεων των επιτοκίων 

στα αποτελέσματα χρήσεως και στις ταμειακές ροές των λειτουργικών δραστηριοτήτων του Ομίλου να 

είναι μικρές, όπως αυτό φαίνεται και στην παρακάτω ανάλυση ευαισθησίας. 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την ευαισθησία σε μια λογικά πιθανή μεταβολή των επιτοκίων μετά την 

επίδραση των χρηματοοικονομικών προϊόντων αντιστάθμισης κινδύνου. Με όλες τις άλλες μεταβλητές να 

παραμένουν σταθερές, τα κέρδη του Ομίλου προ φόρων επηρεάζονται από τις επιπτώσεις των δανείων 

με κυμαινόμενο επιτόκιο, ως εξής: 

 

Ανάλυση Ευαισθησίας των Δανείων του Ομίλου σε Μεταβολές Επιτοκίων 
 

 

Ποσά περιόδου 

1/1-30/6/2016 
Μεταβλητότητα Επιτοκίων Επίδραση στα κέρδη προ φόρων 

Euribor 1M +/- 1% 1.000 
   

   

Ποσά περιόδου 

1/1-30/6/2015 
Μεταβλητότητα Επιτοκίων Επίδραση στα κέρδη προ φόρων 

 Euribor 1M +/- 1% 1.000 

 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ 

 

Αποδόσεις προς τους νικητές στο αθλητικό στοίχημα 

Η INTRALOT είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες διεξαγωγής αθλητικού στοιχήματος παγκοσμίως. Οι 

αποδόσεις προς τους νικητές του αθλητικού στοιχήματος παρουσιάζουν διακυμάνσεις βραχυπρόθεσμα 

καθώς εξαρτώνται από τα αποτελέσματα των αγώνων. Οι διακυμάνσεις των αποδόσεων, ενδέχεται να 

επηρεάσουν τα αποτελέσματα της INTRALOT, καθώς αποτελούν σημαντικό κόστος για την Εταιρία. 
 

Εξάρτηση των τυχερών παιχνιδιών από την οικονομική δραστηριότητα 

Ο κλάδος των τυχερών παιχνιδιών επηρεάζεται από τους κύκλους της οικονομίας, καθώς τα διάφορα 

παιχνίδια αποτελούν καταναλωτικά προϊόντα. Ωστόσο, παρουσιάζει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα σε σχέση 

με άλλους κλάδους της οικονομίας σε περιόδους οικονομικών κρίσεων. Ειδικότερα, τα παιχνίδια με 
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συχνότερο ρυθμό πονταρίσματος, όπως το ΚΙΝΟ και το video lotto, είναι περισσότερο ευαίσθητα στις 

μεταβολές της οικονομίας, ενώ παιχνίδια τύπου Λόττο επηρεάζονται πολύ λιγότερο. 

Η INTRALOT με την διεθνή επέκτασή της έχει καταφέρει σημαντική διαφοροποίηση και έχει περιορίσει 

την εξάρτησή της από συγκεκριμένες αγορές και οικονομίες. 
 

Φορολογία τυχερών παιχνιδιών 

Η χρηματοοικονομική κρίση έχει μεγεθύνει τα ελλείμματα πολλών κρατών. Η αύξηση της φορολογίας 

των τυχερών παιχνιδιών αποτελεί μερικές φορές μία εύκολη απόφαση, αν και κατά τη γνώμη μας 

λανθασμένη, εκ μέρους των κυβερνήσεων στην προσπάθειά τους να χρηματοδοτήσουν τα κρατικά 

ελλείμματα, που ενδεχομένως να επηρεάσει τα αποτελέσματα της INTRALOT. 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ: 

Οι σημαντικότερες συναλλαγές της Εταιρίας με συνδεόμενα με αυτήν πρόσωπα κατά την έννοια του ΔΛΠ 

24 εμφανίζονται στον κατωτέρω πίνακα: 
 

Όμιλος 
(συνολικές δραστηριότητες) 

Έσοδα Έξοδα 

 1/1/2016-  1/1/2015-  1/1/2016-  1/1/2015- 

30/6/2016 30/6/2015 30/6/2016 30/6/2015 

Όμιλος Intracom Holdings 138 63 1.358 2.134 

Hellenic Lotteries S.A. 2.558 8.591 0 0 

Baltech Ltd 0 0 0 1.006 

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 1.113 1.273 1.838 1.641 

Διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης 0 0 4.966 5.727 

Σύνολο 3.809 9.927 8.162 10.508 
 

 

Εταιρία 

Έσοδα Έξοδα 

1/1/2016-  1/1/2015-  1/1/2016-  1/1/2015- 

30/6/2016 30/6/2015 30/6/2016 30/6/2015 

Inteltek Internet AS  6.247 12.748 0 0 

Όμιλος Intracom Holdings 13 33 1.339 2.132 

Bilyoner Interaktif Hizmelter A.S. 4.641 4.612 0 0 

Intralot Inc 2.619 1.872 36 0 

Intralot International LTD 149 172 667 2.130 

Intralot Finance UK PLC 0 0 7.948 3.504 

Intralot Finance Luxembourg S.A. 0 0 0 9.445 

Hellenic Lotteries S.A. 2.558 6.811 0 0 

Azerinteltek AS  586 2.467 0 0 

Intralot Services S.A. 43 45 1.830 764 

Eurofootball Print Ltd  36 1.713 0 0 

Intralot Maroc S.A. 1.050 85 -42 -54 

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 6.540 6.374 1.086 865 

Διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης 0 0 2.280 2.877 

Σύνολο 24.482 36.932 15.144 21.663 

 
 

  

Όμιλος 
Απαιτήσεις Υποχρεώσεις 

30/6/2016 31/12/2015 30/6/2016 31/12/2015 

Όμιλος Intracom Holdings 8.377 8.495 16.134 15.802 

Lotrich Information Co LTD 914 4.480 -4 1 

Hellenic Lotteries S.A. 4.375 1.403 0 0 

Bit8 Limited 3.379 2.232 753 474 

Gamenet Group SpA 3.500 0 3.500 0 

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 14.737 15.249 5.029 5.141 

Διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης 351 711 154 507 

Σύνολο 35.633 32.570 25.566 21.925 
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Εταιρία 
Απαιτήσεις Υποχρεώσεις 

30/6/2016 31/12/2015 30/6/2016 31/12/2015 

Inteltek Internet AS  1.095 2.007 0 0 

Όμιλος Intracom Holdings 6.945 7.158 15.406 15.057 

Intralot Inc  9.010 6.773 690 471 

Pollot Sp.zoo 3.755 7.985 0 0 

Intralot de Peru SAC 346 10.587 0 0 

Loteria Moldovei S.A. 1.514 1.515 0 0 

LotRom S.A. 1.663 1.663 13.903 13.901 

Intralot Nederland B.V. 2.561 2.089 0 11 

Εταιρία Στοιχημάτων Α.Ε. 487 625 5.470 5.160 

Betting Cyprus LTD 0 0 3.914 3.914 

Intralot Do Brazil LTDA 20.820 19.952 0 0 

Intralot Australia PTY LTD 4.329 3.650 0 2 

Intralot Beijing Co LTD 0 0 2.729 2.896 

Maltco LTD 1.900 2.000 11 0 

Intralot Dominicana S.A. 2.087 2.360 0 0 

Intralot Finance UK PLC 0 17 235.444 241.004 

Intralot Gaming Services PTY LTD 8.249 7.894 20 20 

Intralot Finance Luxembourg S.A. 2.163 2.163 0 0 

Lotrich Information Co LTD 914 4.480 -4 1 

Hellenic Lotteries S.A. 1.076 1.403 0 0 

Intralot Holdings & Services S.p.A. 0 30 0 1.036 

Azerinteltek AS 586 1.110 0 0 

Intralot Gaming Machines S.p.A. 0 1.335 0 0 

Ilot Capital UK LTD 0 0 26.243 20.513 

Ilot Investments UK LTD 0 0 26.243 20.513 

Intralot Services S.A. 614 569 1.553 936 

Intralot Maroc S.A. 1.516 564 0 0 

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 13.934 14.259 29 1.598 

Διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης 0 0 0 246 

Σύνολο 85.564 102.188 331.651 327.279 
 

Από τα έσοδα της Εταιρίας για την περίοδο 1/1-30/6/2016, €9.588 χιλ. (1/1-30/6/2015: €16.295 χιλ.) 

αφορούν μερίσματα από τις θυγατρικές εταιρίες Inteltek Internet AS και Bilyoner AS. 

Από τα έσοδα του Ομίλου για την περίοδο 1/1-30/6/2015, €1.780 χιλ. αφορούν μερίσματα από την 

συνδεδεμένη εταιρία Hellenic Lotteries S.A. 
 

Τέλος, οι αμοιβές Διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης του Ομίλου και της Εταιρίας ανήλθαν 

κατά την περίοδο 1/1- 30/6/2016 σε €5,0 εκατ. και €2,3 εκατ. αντίστοιχα (1/1-30/6/2015: €5,7 εκατ. και 

€2,9 εκατ. αντίστοιχα). 
 

Από τα στοιχεία που σας εκθέσαμε παραπάνω, αλλά και από τις οικονομικές καταστάσεις, μπορείτε να 

διαμορφώσετε πλήρη εικόνα για τον Όμιλο για την περίοδο 1/1-30/6/2016.    

  

Μαρούσι, 31 Αυγούστου 2016 

Με τιμή, 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου 

 

 

Αντώνιος Ι. Κεραστάρης 
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Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 

 
Προς τους μετόχους της εταιρίας «ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ» 
 
Εισαγωγή 
Επισκοπήσαμε τη συνημμένη συνοπτική εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής  θέσης 
(κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης) της «ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ» (η Εταιρία), της 30ης Ιουνίου 2016 και τις 
σχετικές συνοπτικές εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις συνολικών εσόδων (αποτελεσμάτων και 
συνολικού εισοδήματος), μεταβολών ιδίων κεφαλαίων (μεταβολών καθαρής θέσης), και ταμειακών ροών 
της εξάμηνης περιόδου που έληξε αυτή την ημερομηνία, καθώς και τις επιλεγμένες επεξηγηματικές 
σημειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση, η οποία 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης του Ν. 3556/2007. Η Διοίκηση έχει 
την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής 

πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται στην Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά 
(Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο «ΔΛΠ» 34). Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση ενός συμπεράσματος επί 
αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας. 
 

Εύρος Επισκόπησης 
Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση 
Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που διενεργείται από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της 
Οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης συνίσταται στη 
διενέργεια διερευνητικών ερωτημάτων κυρίως προς πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηματοοικονομικά 

και λογιστικά θέματα και στην εφαρμογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος της 
επισκόπησης είναι ουσιωδώς μικρότερο από αυτό του ελέγχου που διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή 
Πρότυπα Ελέγχου και συνεπώς, δεν μας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν 
περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα τα οποία θα μπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν 
έλεγχο. Κατά συνέπεια, με την παρούσα δεν διατυπώνουμε γνώμη ελέγχου. 
 

Συμπέρασμα 
Με βάση τη διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε θα μας 
οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι η συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση δεν 
έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34. 
 

Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων 
Η επισκόπησή μας δεν εντόπισε οποιαδήποτε ασυνέπεια ή αναντιστοιχία των λοιπών στοιχείων της 

προβλεπόμενης από το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης με τη συνημμένη 
ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση. 
 
 

Αθήνα, 2 Σεπτεμβρίου 2016 
 

Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές 

 

 
Ευάγγελος Δ. Κοσμάτος 

Αρ Μ ΣΟΕΛ 13561 

 

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. 

μέλος της Crowe Horwath International 

Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα 

Αρ Μ ΣΟΕΛ 125 

 

 

Γεώργιος Δεληγιάννης 

Αρ Μ ΣΟΕΛ 15791 
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΟΜΙΛΟΥ / ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2016 

Ποσά σε χιλιάδες €  Σημ. 
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 

1/1-
30/6/2016 

1/1-
30/6/2015  

1/1-
30/6/2016 

1/1-
30/6/2015  

Κύκλος εργασιών  2.2 636.871 618.937 29.092 39.349 
Μείον: Κόστος Πωλήσεων  -517.673 -502.821 -19.333 -25.982 
Μικτά κέρδη / (ζημιές)  119.198 116.116 9.759 13.367 
 Άλλα Έσοδα Εκμεταλλεύσεως  10.210 12.387 14.447 35.075 
Έξοδα Διάθεσης  -27.414 -27.332 -5.264 -3.854 
Έξοδα Διοίκησης  -42.404 -45.600 -6.498 -6.257 
Έξοδα Έρευνας και Ανάπτυξης  -2.697 -4.353 -2.663 -4.316 
Άλλα Έξοδα Εκμεταλλεύσεως 2.6 -1.375 -3.471 -12.327 -4.146 
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων 2.1.5 55.518 47.747 -2.546 29.869 

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 2.1.5 88.899 80.165 2.800 34.278 

Έσοδα / (έξοδα) συμμετοχών και χρεογράφων 2.4 -1.358 802 9.599 -19.912 
Κέρδη / (ζημιές) από πώληση παγίων, ζημιές απομείωσης και διαγραφής παγίων 2.5 -1.772 248 5 0 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 2.7 -34.124 -34.756 -9.643 -14.399 
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 2.7 6.236 7.832 1.640 1.947 
Συναλλαγματικές Διαφορές 2.8 -3.146 5.775 -454 2.823 

Κέρδη / (ζημιές) από ενοποιήσεις με τη μέθοδο της καθαρής θέσης  -1.773 -1.932 0 0 
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες  19.581 25.716 -1.399 328 
Φόροι 2.3 -15.315 -25.369 1.340 -612 
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (α)  4.266 347 -59 -284 
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους από διακοπείσες δραστηριότητες (β) ¹  35.288 -8.310 0 0 

Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες) (α) + (β)  39.554 -7.963 -59 -284 

Κατανέμονται σε:          
Μετόχους της μητρικής Εταιρίας         
- Κέρδη / (ζημιές) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες  -15.894 -22.684 -59 -284 
- Κέρδη / (ζημιές) από διακοπείσες δραστηριότητες ¹ 2.19 35.288 -8.310 0 0 

  19.394 -30.994 -59 -284 
Μη ελέγχουσες συμμετοχές         
- Κέρδη / (ζημιές) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες  20.160 23.031 0 0 
- Κέρδη / (ζημιές) από διακοπείσες δραστηριότητες ¹ 2.19 0 0 0 0 

  20.160 23.031 0 0 
      

Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή (€) από συνολικές δραστηριότητες          
- βασικά 2.19 0,1225 -0,1956 -0,0004 -0,0018 
- απομειωμένα  2.19 0,1225 -0,1956 -0,0004 -0,0018 
Μέσος Σταθμικός αριθμός μετοχών  158.379.761 158.490.975 158.379.761 158.490.975 
 

   
  

¹ Οι δραστηριότητες των θυγατρικών του Ομίλου στην Ιταλία  καθώς και αυτές της Intralot de Peru SAC  παρουσιάζονται ως διακοπείσες δραστηριότητες κατ’ εφαρμογή του ΔΠΧΑ 5 (σημείωση 

2.19.Α.VIII) 



ΙΝΤΡΑΛΟΤ Όμιλος εταιριών                                                                                  
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΙΛΟΥ / ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2016 

 

 

    
 
 
 

Ποσά σε χιλιάδες €  Σημ. 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 

1/1-
30/6/2016 

1/1-
30/6/2015  

1/1-
30/6/2016 

1/1-
30/6/2015  

Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες) (α) + (β)  39.554 -7.963 -59 -284 
Κατανέμονται σε:          
Μετόχους της μητρικής Εταιρίας         
- Κέρδη / (ζημιές) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες  -15.894 -22.684 -59 -284 

- Κέρδη / (ζημιές) από διακοπείσες δραστηριότητες ¹  35.288 -8.310 0 0 

  19.394 -30.994 -59 -284 
Μη ελέγχουσες συμμετοχές         
- Κέρδη / (ζημιές) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες  20.160 23.031 0 0 
- Κέρδη / (ζημιές) από διακοπείσες δραστηριότητες ¹  0 0 0 0 

  20.160 23.031 0 0 
       
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους         
      

Ποσά που δεν θα ανακαταταχθούν στα αποτελέσματα:          

Επανεκτιμήσεις προγραμμάτων καθορισμένων παροχών θυγατρικών και μητρικής  311 -8 0 0 
         

Ποσά που μπορεί να ανακαταταχθούν στα αποτελέσματα:         

Αποτίμηση προς πώληση διαθεσίμων στοιχείων ενεργητικού θυγατρικών και μητρικής 2.11 -1.279 -919 -1 1 
Μερίδιο αποτίμησης προς πώληση διαθεσίμων στοιχείων ενεργητικού συγγενών και κοινοπραξιών  0 0 0 0 
Αποτίμηση παραγώγων θυγατρικών και μητρικής  -67 -32 -67 0 
Συναλλαγματικές διαφορές ενοποίησης θυγατρικών 2.14 -1.317 1.096 0 0 
Μερίδιο συναλλαγματικών διαφορών ενοποίησης συγγενών και κοινοπραξιών 2.14 -2.683 7.164 0 0 
Λοιπά συνολικά έσοδα / (έξοδα) μετά από φόρους  -5.035 7.301 -68 1 
         

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (έξοδα) μετά από φόρους  34.519 -662 -127 -283 

Κατανέμονται σε:          
Μετόχους της μητρικής Εταιρίας  17.175 -23.327 -127 -283 
Μη ελέγχουσες συμμετοχές  17.344 22.665 0 0 
      

¹ Οι δραστηριότητες των θυγατρικών του Ομίλου στην Ιταλία καθώς και αυτές της Intralot de Peru SAC παρουσιάζονται ως διακοπείσες δραστηριότητες κατ’ εφαρμογή του ΔΠΧΑ 5 (σημείωση 

2.19.Α.VIII) 



ΙΝΤΡΑΛΟΤ Όμιλος εταιριών                                                                                  
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΟΜΙΛΟΥ / ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Β’ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2016 

 

 

Ποσά σε χιλιάδες €  Σημ. 
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 

1/4-
30/6/2016 

1/4-
30/6/2015  

1/4-
30/6/2016 

1/4-
30/6/2015  

Κύκλος εργασιών  2.2 331.890 292.930 15.239 24.212 
Μείον: Κόστος Πωλήσεων  -271.630 -238.340 -8.634 -13.737 
Μικτά κέρδη / (ζημιές)  60.260 54.590 6.605 10.475 
 Άλλα Έσοδα Εκμεταλλεύσεως  3.940 7.487 9.445 33.588 
Έξοδα Διάθεσης  -13.958 -12.869 -2.212 -1.830 
Έξοδα Διοίκησης  -21.109 -23.236 -3.228 -3.249 
Έξοδα Έρευνας και Ανάπτυξης  -863 -2.238 -848 -2.249 
Άλλα Έξοδα Εκμεταλλεύσεως 2.6 -691 -2.323 -12.265 -4.147 
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων 2.1.5 27.579 21.411 -2.503 32.588 

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 2.1.5 44.392 37.919 179 34.808 

Έσοδα / (έξοδα) συμμετοχών και χρεογράφων 2.4 -2.426 1.687 4.958 -24.588 
Κέρδη / (ζημιές) από πώληση παγίων, ζημιές απομείωσης και διαγραφής παγίων 2.5 -1.669 -434 0 0 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 2.7 -16.754 -17.086 -4.770 -7.165 
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 2.7 3.042 4.011 876 931 
Συναλλαγματικές Διαφορές 2.8 468 -3.000 -7 -1.324 

Κέρδη / (ζημιές) από ενοποιήσεις με τη μέθοδο της καθαρής θέσης  -854 -1.162 0 0 
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες  9.386 5.427 -1.446 442 
Φόροι 2.3 -6.394 -12.494 1.166 301 
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (α)  2.992 -7.067 -280 743 
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους από διακοπείσες δραστηριότητες (β) ¹  37.417 -6.146 0 0 

Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες) (α) + (β)  40.409 -13.213 -280 743 

Κατανέμονται σε:          
Μετόχους της μητρικής Εταιρίας         
- Κέρδη / (ζημιές) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες  -6.011 -15.928 -280 743 
- Κέρδη / (ζημιές) από διακοπείσες δραστηριότητες ¹ 2.19 37.417 -6.146 0 0 

  31.406 -22.074 -280 743 
Μη ελέγχουσες συμμετοχές         
- Κέρδη / (ζημιές) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες  9.003 8.861 0 0 
- Κέρδη / (ζημιές) από διακοπείσες δραστηριότητες ¹ 2.19 0 0 0 0 

  9.003 8.861 0 0 
      

Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή (€) από συνολικές δραστηριότητες          
- βασικά 2.19 0,1983 -0,1393 -0,0018 0,0047 
- απομειωμένα  2.19 0,1983 -0,1393 -0,0018 0,0047 
Μέσος Σταθμικός αριθμός μετοχών  158.379.761 158.490.975 158.379.761 158.490.975 
 

   
  

¹ Οι δραστηριότητες των θυγατρικών του Ομίλου στην Ιταλία  καθώς και αυτές της Intralot de Peru SAC παρουσιάζονται ως διακοπείσες δραστηριότητες κατ’ εφαρμογή του ΔΠΧΑ 5 (σημείωση 

2.19.Α.VIII) 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΙΛΟΥ / ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Β’ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2016 

 
 

Ποσά σε χιλιάδες €  Σημ. 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 

1/4-
30/6/2016 

1/4-
30/6/2015  

1/4-
30/6/2016 

1/4-
30/6/2015  

Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες) (α) + (β)  40.409 -13.213 -280 743 
Κατανέμονται σε:          
Μετόχους της μητρικής Εταιρίας         
- Κέρδη / (ζημιές) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες  -6.011 -15.928 -280 743 

- Κέρδη / (ζημιές) από διακοπείσες δραστηριότητες ¹  37.417 -6.146 0 0 

  31.406 -22.074 -280 743 
Μη ελέγχουσες συμμετοχές         
- Κέρδη / (ζημιές) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες  9.003 8.861 0 0 
- Κέρδη / (ζημιές) από διακοπείσες δραστηριότητες ¹  0 0 0 0 

  9.003 8.861 0 0 
       
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους         
      

Ποσά που δεν θα ανακαταταχθούν στα αποτελέσματα:          

Επανεκτιμήσεις προγραμμάτων καθορισμένων παροχών θυγατρικών και μητρικής  412 2 0 0 
        

Ποσά που μπορεί να ανακαταταχθούν στα αποτελέσματα:        

Αποτίμηση προς πώληση διαθεσίμων στοιχείων ενεργητικού θυγατρικών και μητρικής 2.11 -222 -177 -5 2 
Μερίδιο αποτίμησης προς πώληση διαθεσίμων στοιχείων ενεργητικού συγγενών και κοινοπραξιών  0 0 0 0 
Αποτίμηση παραγώγων θυγατρικών και μητρικής  -17 -32 -17 0 
Συναλλαγματικές διαφορές ενοποίησης θυγατρικών 2.14 3.921 -15.245 0 0 
Μερίδιο συναλλαγματικών διαφορών ενοποίησης συγγενών και κοινοπραξιών 2.14 1.483 -3.479 0 0 
Λοιπά συνολικά έσοδα / (έξοδα) μετά από φόρους  5.577 -18.931 -22 2 
        

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (έξοδα) μετά από φόρους  45.986 -32.144 -302 745 

Κατανέμονται σε:         
Μετόχους της μητρικής Εταιρίας  36.714 -35.926 -302 745 
Μη ελέγχουσες συμμετοχές  9.272 3.782 0 0 
      

¹ Οι δραστηριότητες των θυγατρικών του Ομίλου στην Ιταλία καθώς και αυτές της Intralot de Peru SAC παρουσιάζονται ως διακοπείσες δραστηριότητες κατ’ εφαρμογή του ΔΠΧΑ 5 (σημείωση 

2.19.Α.VIII) 



ΙΝΤΡΑΛΟΤ Όμιλος εταιριών                                                                                  
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ / ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

Ποσά σε χιλιάδες € Σημ. 
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ  

30/6/2016 31/12/2015 30/6/2016 31/12/2015 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ      

Ενσώματα πάγια στοιχεία 2.9 130.257 166.445 17.910 17.338 

Επενδυτικά ακίνητα 2.9 5.255 5.805 0 0 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 2.9 321.886 328.827 84.298 83.144 

Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς εταιρίες και 
κοινοπραξίες  

2.10 120.758 40.863 181.522 172.294 

Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία 2.11 23.004 26.085 3.242 3.243 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις  6.462 9.115 0 0 

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις  55.154 70.225 144 200 

Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών 
στοιχείων 

 662.776 647.365 287.116 276.219 

      

Αποθέματα 2.12 38.730 42.591 25.937 24.064 

Εμπορικές και λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις  166.779 202.732 111.291 127.092 

Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία  0 0 0 0 

Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα 2.13 213.086 276.609 42.616 35.859 

Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών 
στοιχείων 

 418.595 521.932 179.844 187.015 

      

Περιουσιακά στοιχεία κατεχόμενα προς 
πώληση ¹ 

2.19 31.967 0 0 0 

        

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   1.113.338 1.169.297 466.960 463.234 

      

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ          

Μετοχικό κεφάλαιο 2.14 47.689 47.689 47.689 47.689 

Ίδιες μετοχές 2.14 -670 -490 -670 -490 

Λοιπά αποθεματικά 2.14 58.829 62.211 45.659 45.727 

Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής  2.14 -58.489 -59.410 0 0 

Κέρδη εις νέον 2.15 101.398 79.563 7.273 7.332 

Αποθεματικά από κέρδη / (ζημιές) που 
αναγνωρίστηκαν απευθείας στα λοιπά συνολικά 
έσοδα και σχετίζονται με τα περιουσιακά στοιχεία 
κατεχόμενα προς πώληση ¹ 

2.19 -2.164 0 0 0 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων που αναλογούν σε 
μετόχους της μητρικής Εταιρίας 

 146.593 129.563 99.951 100.258 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές  61.669 77.819 0 0 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  208.262 207.382 99.951 100.258 
      

Μακροπρόθεσμα δάνεια 2.16 507.001 716.094 287.806 280.673 

Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού  5.246 6.879 3.263 3.412 

Λοιπές μακροπρόθεσμες προβλέψεις 2.19 6.058 6.638 4.970 4.665 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις  16.197 16.142 6.409 6.700 

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  18.395 19.113 0 0 

Υποχρεώσεις από χρηματοοικονομικές μισθώσεις 2.20 1.073 1.966 0 0 

Σύνολο μακροπροθέσμων υποχρεώσεων  553.970 766.832 302.448 295.450 
      

Εμπορικές και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις   104.227 135.280 60.476 62.200 

Βραχυπρόθεσμα δάνεια και χρηματοοικονομικές 
μισθώσεις 

 215.801 36.180 125 1.358 

Φόροι εισοδήματος πληρωτέοι  6.847 14.986 0 608 

Βραχυπρόθεσμες προβλέψεις 2.19 9.093 8.637 3.960 3.360 

Σύνολο βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων  335.968 195.083 64.561 67.526 
      

Υποχρεώσεις άμεσα σχετιζόμενες με τα 
περιουσιακά στοιχεία προς πώληση ¹ 

2.19 15.138 0 0 0 

        

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  905.076 961.915 367.009 362.976 
      

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 1.113.338 1.169.297 466.960 463.234 

      

¹ Οι δραστηριότητες των θυγατρικών του Ομίλου στην Ιταλία καθώς και αυτές της Intralot de Peru SAC παρουσιάζονται ως περιουσιακά στοιχεία 

κατεχόμενα προς πώληση κατ’ εφαρμογή του ΔΠΧΑ 5 (σημείωση 2.19.Α.VIII) 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ INTRALOT    

(Ποσά σε χιλιάδες €) 

Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

Ίδιες 
Μετοχές 

Τακτικό 
Αποθεματικό 

Λοιπά 
Αποθεματικά 

Συναλλαγματικές 
Διαφορές 

Κέρδη 
εις Νέον 

Αποθεματικά 
περιουσιακών 

στοιχείων 
κατεχόμενων 

προς πώληση ¹ 

Σύνολο 
Μη 

Ελέγχουσες 
Συμμετοχές 

Γενικό 
Σύνολο 

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2016 47.689 -490 30.561 31.650 -59.410 79.563 0 129.563 77.819 207.382 

Επίδραση στα Κέρδη Εις Νέον από 
αναμορφώσεις προηγούμενης χρήσης 

          35   35 81 116 

Επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής               0 -3.375 -3.375 

Κέρδος χρήσεως           19.394   19.394 20.160 39.554 

Λοιπά συνολικά έσοδα / (έξοδα) μετά από 
φόρους 

      -930 -1.243 -46   -2.219 -2.816 -5.035 

Μερίσματα σε μετόχους μητρικής / μη 
ελέγχουσες συμμετοχές 

              0 -30.200 -30.200 

Διακοπείσες δραστηριότητες         2.164   -2.164 0   0 

Μεταφορά μεταξύ αποθεματικών     -2.378 -74   2.452   0   0 

Επαναγορά ιδίων μετοχών   -180           -180   -180 

Υπόλοιπα κατά την 30η Ιουνίου 2016 47.689 -670 28.183 30.646 -58.489 101.398 -2.164 146.593 61.669 208.262 
 
 

 
 

    
 

   

¹ Αποθεματικά από κέρδη / (ζημιές) που αναγνωρίστηκαν απευθείας στα λοιπά συνολικά έσοδα και σχετίζονται με τα περιουσιακά στοιχεία κατεχόμενα προς πώληση (σημείωση 2.19.Α.VIII) 

       
 

   

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ INTRALOT    

 (Ποσά σε χιλιάδες €) 

Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

Ίδιες 
Μετοχές 

Τακτικό 
Αποθεματικό 

Λοιπά 
Αποθεματικά 

Συναλλαγματικές 
Διαφορές  

Κέρδη 
εις Νέον 

Αποθεματικά 
περιουσιακών 

στοιχείων 
κατεχόμενων 
προς πώληση 

Σύνολο 
Μη 

Ελέγχουσες 
Συμμετοχές 

Γενικό 
Σύνολο 

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2015  47.689 -490 26.001 33.806 -57.090 167.563 0 217.479 100.060 317.539 

Επίδραση στα Κέρδη Εις Νέον από 
αναμορφώσεις προηγούμενης χρήσης 

          -5 
 

-5 1 -4 

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής        0 154 154 

Κέρδος χρήσεως           -30.994  -30.994 23.031 -7.963 

Λοιπά συνολικά έσοδα / (έξοδα) μετά από 
φόρους 

      -949 8.620 -4 
 

7.667 -366 7.301 

Μερίσματα σε μετόχους μητρικής / μη 
ελέγχουσες συμμετοχές 

            
 

0 -52.111 -52.111 

Μεταφορά μεταξύ αποθεματικών     2.948 -538   -2.410  0   0 

Υπόλοιπα κατά την 30η Ιουνίου 2015 47.689 -490 28.949 32.319 -48.470 134.150 0 194.147 70.769 264.916 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ INTRALOT S.A.  
(Ποσά σε χιλιάδες €) 

Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

Ίδιες 
Μετοχές 

Τακτικό 
Αποθεματικό 

Λοιπά 
Αποθεματικά 

Κέρδη εις 
Νέον 

Σύνολο 

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2016  47.689 -490 15.896 29.831 7.332 100.258 

Κέρδος χρήσεως         -59 -59 

Λοιπά συνολικά έσοδα / (έξοδα) μετά από φόρους       -68   -68 

Επαναγορά ιδίων μετοχών   -180       -180 

Υπόλοιπα κατά την 30η Ιουνίου 2016 47.689 -670 15.896 29.763 7.273 99.951 

       

       

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ INTRALOT S.A.  
(Ποσά σε χιλιάδες €) 

Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

Ίδιες 
Μετοχές 

Τακτικό 
Αποθεματικό 

Λοιπά 
Αποθεματικά 

Κέρδη εις 
Νέον 

Σύνολο 

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2015 47.689 -490 15.896 30.168 10.420 103.683 

Επίδραση στα Κέρδη Εις Νέον από αναμορφώσεις προηγούμενης χρήσης         -18 -18 

Κέρδος χρήσεως         -284 -284 

Λοιπά συνολικά έσοδα / (έξοδα) μετά από φόρους       1   1 

Μεταφορά μεταξύ αποθεματικών       -542 542 0 

Υπόλοιπα κατά την 30η Ιουνίου 2015 47.689 -490 15.896 29.627 10.660 103.382 

 
 



ΙΝΤΡΑΛΟΤ Όμιλος εταιριών                                                                                  

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την περίοδο που έληξε την 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2016        
 

21 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣH ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΟΜΙΛΟΥ / ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ  

Ποσά σε χιλιάδες €                                        
(συνολικές δραστηριότητες) Σημ. 

1/1-
30/6/2016 

1/1-
30/6/2015 

1/1-
30/6/2016 

1/1-
30/6/2015 

Λειτουργικές δραστηριότητες      

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων από 
συνεχιζόμενες δραστηριότητες 

 19.581 25.716 -1.399 328 

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων από 
διακοπείσες δραστηριότητες 

2.19 36.270 -8.103 0 0 

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων   55.851 17.613 -1.399 328 

Πλέον / μείον προσαρμογές για:       

Αποσβέσεις  49.756 47.641 5.346 4.409 

Προβλέψεις 2.5/2.6 2.669 2.417 -1.923 5.523 

Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και 
ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας 

2.4/2.5 
2.8/2.10 

-37.214 -6.029 -9.228 -18.845 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 2.7 35.122 35.154 9.643 14.399 

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 2.7 -6.363 -7.887 -1.640 -1.947 

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές 
λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης: 

     

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων  -215 1.576 -1.873 4.531 

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων  -251 -13.075 10.101 8.417 

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην 
τραπεζών) 

 1.843 -19.151 -2.523 -12.761 

Μείον:Καταβεβλημένοι φόροι εισοδήματος  15.028 16.507 0 0 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από 
λειτουργικές δραστηριότητες (α) 

 86.170 41.752  6.504 4.054 

 
     

Επενδυτικές δραστηριότητες      

(Απόκτηση) / Πώληση θυγατρικών, 
συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών 
επενδύσεων 

2.11 
2.19 

-22.632 10.600 1.245 -171 

Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων 
στοιχείων 

2.9 -28.731 -35.957 -6.865 -6.668 

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και 
άυλων παγίων στοιχείων 

2.9 2.343 1.519 7 0 

Τόκοι εισπραχθέντες  4.664 7.374 1.159 379 

Μερίσματα εισπραχθέντα  1.011 1.867 8.350 3.976 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από 
επενδυτικές δραστηριότητες (β) 

 -43.345 -14.597 3.896 -2.484 

      

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες      

Επιστροφή κεφαλαίου θυγατρικής  -3.375 0 0 0 

Επαναγορά ιδίων μετοχών  -180 0 -180 0 

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα 
δάνεια 

2.16 22.122 24.838 10.000 19.604 

Εξοφλήσεις δανείων 2.16 -35.819 -24.508 -10.747 -5.947 

Επαναγορά ομολόγων 2.16 -14.332 -39.714 0 0 

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από 
χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια) 

 -5.743 -5.775 0 0 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 
καταβεβλημένα 

 -31.489 -33.764 -3.168 -5.711 

Μερίσματα πληρωθέντα 2.15 -27.959 -19.678 0 0 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από 
χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 

 -96.775 -98.601 -4.095 7.946 

      

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα 
ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
περιόδου (α) + (β) + (γ) 

 
 

-53.950 -71.446 6.305 9.516 

      

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
έναρξης περιόδου 

2.13 276.609 416.925 35.859 7.875 

      

Επίδραση συναλλαγματικών διαφορών  -3.175 -5.558 452 -434 
      

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
λήξης περιόδου από συνολικές 
δραστηριότητες 

2.13 219.484 339.921 42.616 16.957 

Μείον: Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
λήξης περιόδου από διακοπείσες 
δραστηριότητες 

2.19 -6.398 0 0 0 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
λήξης περιόδου από συνεχιζόμενες 
δραστηριότητες 

2.13 213.086 339.921 42.616 16.957 
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1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Η ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. – “Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα και Υπηρεσίες Τυχερών Παιχνιδιών”, με τον 

διακριτικό τίτλο «ΙΝΤΡΑΛΟΤ» είναι μια επιχείρηση που ιδρύθηκε βάσει των νόμων της Ελληνικής Δημοκρατίας 

της οποίας οι μετοχές είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Αναφορές στην «ΙΝΤΡΑΛΟΤ» ή 

«Εταιρία» περιλαμβάνουν την ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. ενώ αναφορές στον «Όμιλο» περιλαμβάνουν την ΙΝΤΡΑΛΟΤ 

Α.Ε. και τις πλήρως ενοποιούμενες θυγατρικές της, εκτός αν τα περιεχόμενα υποδεικνύουν το αντίθετο. Η 

Εταιρία ιδρύθηκε το 1992 και έχει την έδρα της στο Μαρούσι Αττικής.  

H ΙΝΤΡΑΛΟΤ αποτελεί την πρωτοπόρο εταιρία ολοκληρωμένων συστημάτων τυχερών παιχνιδιών και 

διαχείρισης συναλλαγών, καθώς και παροχής νέων παιχνιδιών, υπηρεσιών οργάνωσης αθλητικού στοιχήματος 

και διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών σε κρατικούς οργανισμούς τυχερών παιχνιδιών παγκοσμίως. Το ευρύ 

φάσμα προϊόντων & υπηρεσιών της, η τεχνογνωσία της στη διαχείριση παιχνιδιών στοιχημάτων, 

αριθμολαχείων, racing και video lottery και η προηγμένη τεχνολογία που διαθέτει, προσδίδουν στην 

ΙΝΤΡΑΛΟΤ ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, συμβάλλοντας στην αποδοτικότητα, κερδοφορία και ανάπτυξη των 

πελατών της. Με παρουσία σε 54 κράτη και πολιτείες, με περίπου 5.200 εργαζομένους και με έσοδα από 

συνολικές δραστηριότητες  €1,91 δισ. το 2015, η ΙΝΤΡΑΛΟΤ έχει καθιερωθεί στις αγορές και των 5 ηπείρων. 

Οι ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρίας για την περίοδο που έληξε την 

30η Ιουνίου 2016 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο την 31η Αυγούστου 2016.  
 

2. ΣΥΝΟΨΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ  
 

2.1.1 Βάση προετοιμασίας Οικονομικών Καταστάσεων 

Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί με βάση το ιστορικό κόστος εκτός από τα 

χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση και τα παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία τα οποία 

αποτιμώνται στην εύλογη αξία ή στην αξία κτήσεως αν η διαφορά δεν είναι σημαντική και με την προϋπόθεση 

ότι η Εταιρία και ο Όμιλος θα συνεχίσουν κανονικά την επιχειρηματική τους δράση. Οι συνημμένες οικονομικές 

καταστάσεις παρατίθενται σε ευρώ και όλες οι αξίες στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη χιλιάδα (€’000) 

εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 
 

2.1.2 Έκθεση συμμόρφωσης  

Οι οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο που έληξε την 30η Ιουνίου 2016 έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τις 

διατάξεις του ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις». Αυτές οι ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές 

καταστάσεις δεν περιλαμβάνουν το σύνολο της πληροφόρησης και των γνωστοποιήσεων που απαιτούνται απο 

τα ΔΠΧΑ για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και πρέπει να διαβάζονται σε συνάρτηση με τις ετήσιες 

οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρίας για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2015. 
 

2.1.3 Οικονομικές Καταστάσεις 

Η ΙΝΤΡΑΛΟΤ τηρεί τα λογιστικά της βιβλία και στοιχεία και ετοιμάζει τις οικονομικές της καταστάσεις σύμφωνα 

με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) Ν.4308/2014 άρθ. 2, 3 & 4  και την ισχύουσα 

φορολογική νομοθεσία και συντάσσει τις οικονομικές της καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ). 

Οι ελληνικές θυγατρικές της ΙΝΤΡΑΛΟΤ τηρούν τα λογιστικά τους βιβλία και στοιχεία και ετοιμάζουν τις 

οικονομικές τους καταστάσεις σύμφωνα με τα ΕΛΠ (Ν.4308/2014), τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία. Οι ξένες θυγατρικές της ΙΝΤΡΑΛΟΤ τηρούν τα 

λογιστικά τους στοιχεία και ετοιμάζουν οικονομικές καταστάσεις με βάση τους ισχύοντες νόμους και 

κανονισμούς των χωρών στις οποίες λειτουργούν. Για την προετοιμασία των ενοποιημένων οικονομικών 
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καταστάσεων, οι οικονομικές καταστάσεις των θυγατρικών προσαρμόζονται σε σχέση με τις διατάξεις των 

Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ). 

 

2.1.4 Αλλαγές στις λογιστικές αρχές 
 

Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016, 

ακολουθούνται οι ίδιες λογιστικές αρχές και μέθοδοι υπολογισμού σε σύγκριση με τις πιο πρόσφατες ετήσιες 

οικονομικές καταστάσεις (31 Δεκεμβρίου 2015), εκτός από την υιοθέτηση των παρακάτω νέων προτύπων και 

διερμηνειών που ισχύουν για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2016. 
 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για την χρήση 2016 

Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί και είναι υποχρεωτικής εφαρμογής για τις 

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2016. Η εκτίμηση του Ομίλου σχετικά με την 

επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερμηνειών παρατίθεται 

παρακάτω.  
 

ΔΠΧΑ 14 «Μεταβατικοί λογαριασμοί ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων» (προσωρινό Πρότυπο) 

Εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016. Η 

εφαρμογή νωρίτερα επιτρέπεται. H Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποφασίσει να μην ξεκινήσει την διαδικασία 

υιοθέτησης αυτού του προσωρινού Προτύπου και να περιμένει για το τελικό Πρότυπο. 

Τον Ιανουάριο του 2014, το ΣΔΛΠ εξέδωσε ένα προσωρινό Πρότυπο, το ΔΠΧΑ 14 «Μεταβατικοί λογαριασμοί 

ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων». Ο σκοπός αυτού του προσωρινού Προτύπου είναι να ενισχύσει τη 

συγκρισιμότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης των εταιριών που πραγματοποιούν δραστηριότητες 

με ειδικές ρυθμίσεις. Πολλές χώρες έχουν τομείς της βιομηχανίας που υπόκεινται σε ειδικές ρυθμίσεις, 

σύμφωνα με τις οποίες οι κυβερνήσεις ρυθμίζουν την παροχή και την τιμολόγηση των συγκεκριμένων τύπων 

δραστηριότητας από ιδιωτικούς φορείς. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει παροχές όπως το φυσικό αέριο, το 

ηλεκτρικό ρεύμα και το νερό. Η ειδική ρύθμιση μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις στο χρονοδιάγραμμα και 

στο ποσό των εσόδων μιας οντότητας. Τα ΔΠΧΑ δεν παρέχουν καμία συγκεκριμένη καθοδήγηση για τις ειδικά-

ρυθμιζόμενες δραστηριότητες. Το ΣΔΛΠ έχει ένα έργο για να εξετάσει τα ευρύτερα ζητήματα των ειδικών 

ρυθμίσεων και σχεδιάζει να δημοσιεύσει ένα έγγραφο συζήτησης για το θέμα αυτό. Εν αναμονή των 

αποτελεσμάτων αυτού του συνολικού σχεδίου για τις ειδικές ρυθμίσεις, το ΣΔΛΠ αποφάσισε να αναπτύξει το 

ΔΠΧΑ 14, ως προσωρινό μέτρο. Το ΔΠΧΑ 14 επιτρέπει στις εταιρίες που υιοθετούν τα ΔΠΧΑ για πρώτη φορά 

να συνεχίσουν να αναγνωρίζουν σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προηγούμενών GAAP τα ποσά που αφορούν 

σε ειδική ρύθμιση. Ωστόσο, για να ενισχυθεί η συγκρισιμότητα με τις οντότητες που εφαρμόζουν ήδη τα ΔΠΧΑ 

και δεν αναγνωρίζουν τα ποσά αυτά, το Πρότυπο απαιτεί ότι η επίδραση της ειδικής ρύθμισης πρέπει να 

παρουσιάζεται ξεχωριστά από άλλα είδη. Μια οικονομική οντότητα που παρουσιάζει ήδη οικονομικές 

καταστάσεις με βάση τα ΔΠΧΑ δεν μπορεί να εφαρμόσει το πρότυπο αυτό. Αυτές οι τροποποιήσεις δεν 

επηρεάζουν τις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 

ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε εργαζομένους» 

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 2015/29 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Δεκεμβρίου 2014, L 5/11 -9/1/2015) 

Εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Φεβρουαρίου 2015. Η 

εφαρμογή νωρίτερα επιτρέπεται.  

Τον Νοέμβριο του 2013 το ΣΔΛΠ εξέδωσε περιορισμένου πεδίου εφαρμογής τροποποιήσεις, στο ΔΛΠ 19 

«Παροχές σε εργαζομένους». Οι περιορισμένου πεδίου εφαρμογής τροποποιήσεις εφαρμόζονται για τις 

εισφορές από εργαζομένους ή τρίτους για προγράμματα καθορισμένων παροχών. Ο στόχος των 

τροποποιήσεων είναι να απλοποιήσει το λογιστικό χειρισμό για τις εισφορές που είναι ανεξάρτητες από τον 

αριθμό των ετών υπηρεσίας των εργαζομένων, για παράδειγμα, οι εισφορές των εργαζομένων, που 
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υπολογίζονται σύμφωνα με ένα σταθερό ποσοστό επί του μισθού. Αυτές οι τροποποιήσεις δεν επηρεάζουν τις 

οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου.  
 

ΔΛΠ 16 (Τροποποίηση) «Ενσώματα Πάγια» και ΔΛΠ 38 (Τροποποίηση) «Άυλα Περιουσιακά 

Στοιχεία» 

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 2015/2231 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Δεκεμβρίου 2015, L 317/19 -3/12/2015) 

Εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016. Η 

εφαρμογή νωρίτερα επιτρέπεται.  

Τον Μάιο του 2014, το ΣΔΛΠ εξέδωσε τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 16 «Ενσώματα πάγια» και στο ΔΛΠ 38 «Άυλα 

περιουσιακά στοιχεία». Το ΔΛΠ 16 και το ΔΛΠ 38 προβλέπουν ως αρχή για την βάση αναγνώρισης των 

αποσβέσεων τον αναμενόμενο ρυθμό ανάλωσης των μελλοντικών οικονομικών ωφελειών ενός περιουσιακού 

στοιχείου. Το ΣΔΛΠ διευκρίνισε πως η χρήση των μεθόδων που βασίζονται στα έσοδα για τον υπολογισμό της 

απόσβεσης ενός περιουσιακού στοιχείου δεν είναι κατάλληλη, επειδή τα έσοδα που δημιουργούνται από μια 

δραστηριότητα που περιλαμβάνει τη χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου αντανακλούν γενικά άλλους 

παράγοντες εκτός από την κατανάλωση των οικονομικών ωφελειών που ενσωματώνονται στο περιουσιακό 

στοιχείο. Το ΣΔΛΠ επίσης διευκρίνισε ότι τα έσοδα θεωρούνται γενικά ως μια μη κατάλληλη βάση για τη 

μέτρηση της κατανάλωσης από τα οικονομικά οφέλη που ενσωματώνονται σε ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο. 

Το τεκμήριο αυτό, ωστόσο, μπορεί να ανατραπεί σε ορισμένες περιορισμένες περιπτώσεις. Αυτές οι 

τροποποιήσεις δεν επηρεάζουν τις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. 
 

ΔΛΠ 16 (Τροποποίηση) «Ενσώματα Πάγια» και ΔΛΠ 41 (Τροποποίηση) «Γεωργία»  

Εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016. Η 

εφαρμογή νωρίτερα επιτρέπεται.  

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 2015/2113 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Νοεμβρίου 2015, L 306/7 -24/11/2015) 

Τον Ιούνιο του 2014, το ΣΔΛΠ εξέδωσε τροποποιήσεις οι οποίες αλλάζουν την χρηματοοικονομική 

πληροφόρηση σχετικά με τα διαρκή φυτά. Το ΣΔΛΠ αποφάσισε πως τα διαρκή φυτά πρέπει να 

λογιστικοποιούνται με τον ίδιο τρόπο όπως και τα ενσώματα πάγια, γιατί η λειτουργία τους είναι παρόμοια με 

εκείνη της παραγωγής. Επομένως, οι τροποποιήσεις τα εντάσσουν εντός του πεδίου εφαρμογής του ΔΛΠ 16 

αντί του ΔΛΠ 41. Αυτές οι τροποποιήσεις δεν επηρεάζουν τις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. 
 

ΔΠΧΑ 11 (Τροποποίηση) «Σχήματα υπό κοινό έλεγχο» 

Εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016. Η 

εφαρμογή νωρίτερα επιτρέπεται.  

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 2015/2173 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Νοεμβρίου 2015, L 307/11 -25/11/2015) 

Τον Μάιο του 2014, το ΣΔΛΠ εξέδωσε τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 11 «Σχήματα υπό κοινό έλεγχο». Το ΔΠΧΑ 11 

αναφέρεται στο λογιστικό χειρισμό των συμμετοχών σε κοινοπραξίες και κοινές επιχειρήσεις και προσθέτει νέες 

οδηγίες σχετικά με τη λογιστικοποίηση της απόκτησης συμμετοχής σε μια κοινή επιχείρηση που αποτελεί μια 

επιχείρηση (business). Οι τροποποιήσεις αυτές καθορίζουν το κατάλληλο λογιστικό χειρισμό για τέτοιου είδους 

εξαγορές. Αυτές οι τροποποιήσεις δεν επηρεάζουν τις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. 
 

ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις»  

Εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016. Η 

εφαρμογή νωρίτερα επιτρέπεται.  

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 2015/2441 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2015, L 336/49 -23/12/2015) 

Τον Αύγουστο του 2014, το ΣΔΛΠ εξέδωσε τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 27 «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις».  

Οι τροποποιήσεις θα επιτρέπουν στις οικονομικές οντότητες να χρησιμοποιούν την μέθοδο της καθαρής θέσης 

για την λογιστικοποίηση στις ατομικές τους οικονομικές καταστάσεις των επενδύσεων σε θυγατρικές, 
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κοινοπραξίες και συγγενείς εταιρίες. Η Intralot ΑΕ θα συνεχίσει να λογιστικοποιεί στις ατομικές της οικονομικές 

καταστάσεις τις επενδύσεις σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς εταιρίες είτε στο κόστος είτε με βάση το 

ΔΠΧΑ 9.  
 

ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 & ΔΛΠ 28 (Τροποποιήσεις) «Επενδυτικές Οντότητες: Εφαρμογή της εξαίρεσης 

ενοποίησης» 

Εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016. Η 

εφαρμογή νωρίτερα επιτρέπεται.  

Τον Δεκέμβριο του 2014, το ΣΔΛΠ εξέδωσε τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές 

Καταστάσεις», ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση συμμετοχών σε άλλες οντότητες» και ΔΛΠ 28 «Συμμετοχές σε 

Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες». Οι τροποποιήσεις εισάγουν διευκρινίσεις για τις απαιτήσεις κατά το 

λογιστικό χειρισμό των επενδυτικών οντοτήτων. Οι τροποποιήσεις αυτές παρέχουν επίσης εξαίρεση σε 

ιδιαίτερες περιστάσεις, οι οποίες θα μειώσουν το κόστος της εφαρμογής των προτύπων. Η τροποποίηση δεν 

έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 

ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» 

Εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016. Η 

εφαρμογή νωρίτερα επιτρέπεται.  

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 2015/2406 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2015, L 333/97 -19/12/2015) 

Τον Δεκέμβριο του 2014, το ΣΔΛΠ εξέδωσε τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών 

Καταστάσεων». Οι τροποποιήσεις αποσκοπούν στο να ενθαρρύνουν περαιτέρω τις εταιρίες να εφαρμόζουν την 

επαγγελματική τους κρίση για τον προσδιορισμό των πληροφοριών που πρέπει να γνωστοποιούν στις 

οικονομικές τους καταστάσεις. Για παράδειγμα, οι τροποποιήσεις καθιστούν σαφές ότι η αρχή της 

σημαντικότητας ισχύει για το σύνολο των οικονομικών καταστάσεων και ότι η συμπερίληψη μη σημαντικής 

πληροφορίας μπορεί να εμποδίσει την χρησιμότητα των οικονομικών γνωστοποιήσεων. Επιπλέον, οι 

τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να χρησιμοποιούν την επαγγελματική τους κρίση για 

τον καθορισμό του που και με ποια σειρά παρουσιάζονται οι πληροφορίες στις οικονομικές γνωστοποιήσεις. Ο 

Όμιλος έχει λάβει υπόψη τις τροποποιήσεις κατά την προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων. 
 

Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τμήμα του προγράμματος ετήσιων βελτιώσεων του 

ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) 
 

Το ΣΔΛΠ στα πλαίσια του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων, εξέδωσε τον Δεκέμβριο του 2013 Κύκλο 

περιορισμένων τροποποιήσεων σε υφιστάμενα πρότυπα. Οι τροποποιήσεις αυτές έχουν εφαρμογή σε 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από την 1η Φεβρουαρίου 2015. Οι κατωτέρω τροποποιήσεις δεν 

αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. 
 

Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ - Κύκλος 2010-2012  

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 2015/28 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Δεκεμβρίου 2014, L 5/1 -9/1/2015) 
 

ΔΠΧΑ 2 «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών» 

Τροποποιούνται οι ορισμοί των «προϋποθέσεων κατοχύρωσης» και των «συνθηκών αγοράς» και προστίθενται 

ορισμοί για τους «όρους απόδοσης» και τους «όρους προϋπηρεσίας» (που προηγουμένως ήταν μέρος του 

ορισμού των «προϋποθέσεων κατοχύρωσης»). 
 

ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το ενδεχόμενο αντάλλαγμα που κατατάσσεται ως χρηματοοικονομικό 

περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση θα επιμετράται στην εύλογη αξία του σε κάθε ημερομηνία αναφοράς. 
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ΔΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί Τομείς» 

Η τροποποίηση απαιτεί η οντότητα να γνωστοποιεί τις κρίσεις της Διοίκησης στην εφαρμογή των κριτηρίων 

συγκέντρωσης στους λειτουργικούς τομείς. Διευκρινίζει επίσης, ότι η οντότητα παρέχει συμφωνίες του 

συνόλου των περιουσιακών στοιχείων των προς παρουσίαση τομέων με τα περιουσιακά στοιχεία της 

οντότητας μόνο εάν τα περιουσιακά στοιχεία του τομέα παρουσιάζονται τακτικά. 
 

ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση της εύλογης αξίας» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η έκδοση του ΔΠΧΑ 13 και οι τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 9 και του ΔΛΠ 39 δεν 

οδήγησαν στην αφαίρεση της δυνατότητας να επιμετρηθούν χωρίς προεξόφληση οι βραχυπρόθεσμες 

απαιτήσεις και υποχρεώσεις, για τις οποίες δεν αναφέρεται επιτόκιο στα τιμολογημένα ποσά, εάν το 

αποτέλεσμα της μη προεξόφλησης δεν είναι σημαντικό. 
 

ΔΛΠ 16 «Ενσώματα Πάγια» 

Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι, όταν η αξία ενός στοιχείου των ενσώματων παγίων αναπροσαρμόζεται, 

η ακαθάριστη λογιστική αξία του προσαρμόζεται κατά τρόπο που να είναι συνεπής με την αναπροσαρμογή της 

καθαρής λογιστικής αξίας του παγίου και η συσσωρευμένη απόσβεση απαλείφεται έναντι της ακαθάριστης 

λογιστικής αξίας του παγίου. 
 

ΔΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις Συνδεδεμένων Μερών» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι μια εταιρία, ή οποιοδήποτε μέλος του ομίλου στον οποίο ανήκει, παρέχει 

υπηρεσίες «βασικού διοικητικού στελέχους» στην αναφέρουσα οντότητα ή στη μητρική της αναφέρουσας 

οντότητας, είναι συνδεδεμένο μέρος της αναφέρουσας οντότητας. 
 

ΔΛΠ 38 «Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία» 

Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι, όταν η αξία ενός άυλου παγίου αναπροσαρμόζεται, η ακαθάριστη 

λογιστική αξία του προσαρμόζεται κατά τρόπο που να είναι συνεπής με την αναπροσαρμογή της καθαρής 

λογιστικής αξίας του παγίου και η συσσωρευμένη απόσβεση απαλείφεται έναντι της ακαθάριστης λογιστικής 

αξίας του παγίου. 
 

Επίσης, το ΣΔΛΠ στα πλαίσια του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων, εξέδωσε τον Σεπτέμβριο του 2014 ένα 

νέο Κύκλο περιορισμένων τροποποιήσεων σε υφιστάμενα πρότυπα. Οι τροποποιήσεις αυτές έχουν εφαρμογή 

σε περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από την 1η Ιανουαρίου 2016. Οι κατωτέρω τροποποιήσεις δεν 

αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις του. 
 

Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ - Κύκλος 2012-2014 

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 2015/2343 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2015, L 330/20 -16/12/2015) 
 

ΔΠΧΑ 5 «Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση και διακοπείσες 

δραστηριότητες»  

Η τροποποίηση αυτή διευκρινίζει το λογιστικό χειρισμό για μια αλλαγή σε ένα πρόγραμμα πώλησης από ένα 

πρόγραμμα για να πουλήσει ένα μη κυκλοφορούν περιουσιακό στοιχείο (ή ομάδα διάθεσης) σε ένα 

πρόγραμμα για να διανείμει ένα μη κυκλοφορούν περιουσιακό στοιχείο (ή ομάδα διάθεσης), και παρέχει 

οδηγίες στην εφαρμογή του ΔΠΧΑ 5 για τη διακοπή του λογιστικού χειρισμού σχετικά με τα κατεχόμενα προς 

διανομή. 
 

ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοπιστωτικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις»  

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως μια οικονομική οντότητα θα πρέπει να εφαρμόζει τις οδηγίες της παραγράφου 

42Γ του ΔΠΧΑ 7 για ένα συμβόλαιο συντήρησης, προκειμένου να αποφασίσει κατά πόσο ένα συμβόλαιο 

συντήρησης είναι «συνεχιζόμενη ανάμειξη» για τους σκοπούς της εφαρμογής των απαιτήσεων γνωστοποίησης 

των παραγράφων 42E - 42H του ΔΠΧΠ 7. 
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ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι για τον προσδιορισμό του επιτοκίου που χρησιμοποιείται για την προεξόφληση 

των δεσμεύσεων παροχών μετά την έξοδο από την υπηρεσία, το βάθος της αγοράς για υψηλής ποιότητας 

εταιρικά ομόλογα θα πρέπει να αξιολογείται σε επίπεδο νομίσματος. 
 

ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει την έννοια της γνωστοποίησης πληροφοριών «σε άλλο σημείο στην ενδιάμεση 

οικονομική έκθεση» της παραγράφου 16Α του ΔΛΠ 34 και απαιτεί τη συμπερίληψη μιας παραπομπής στις 

ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για τη θέση των εν λόγω πληροφοριών. 
 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά μετά την 31η Δεκεμβρίου 2016 

Τα παρακάτω νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί αλλά έχουν ισχύ για την 

ετήσια λογιστική περίοδο που ξεκινά την 1η Ιανουαρίου 2017 και δεν έχουν υιοθετηθεί από τον Όμιλο 

νωρίτερα. 
 

ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα»  

Εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2018. Η 

εφαρμογή νωρίτερα επιτρέπεται. 

Τον Ιούλιο του 2014, το ΣΔΛΠ ολοκλήρωσε την τελευταία φάση της αντικατάστασης του ΔΛΠ 39, εκδίδοντας 

το ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα». Το πακέτο βελτιώσεων που εισάγεται από το ΔΠΧΑ 9 περιλαμβάνει 

ένα λογικό μοντέλο για την ταξινόμηση και την επιμέτρηση, ένα μοναδικό μοντέλο απομείωσης με βάση τις 

μελλοντικές αναμενόμενες ζημιές, και μια ουσιαστικά αναμορφωμένη προσέγγιση στη λογιστική 

αντιστάθμισης. 
 

Ταξινόμηση και Επιμέτρηση 

Η ταξινόμηση καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και 

χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις λογιστικοποιούνται στις οικονομικές καταστάσεις, και ειδικότερα πώς 

επιμετρώνται σε συνεχή βάση. Το ΔΠΧΑ 9 εισάγει μια λογική προσέγγιση για την ταξινόμηση των 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, η οποία οδηγείται από τα χαρακτηριστικά των ταμειακών ροών 

και το επιχειρηματικό μοντέλο στο οποίο ένα περιουσιακό στοιχείο ανήκει. Αυτή η μοναδική και βασισμένη σε 

αρχές προσέγγιση αντικαθιστά τις ισχύουσες απαιτήσεις που βασίζονταν σε κανόνες οι οποίοι γενικά 

θεωρούνται ως υπερβολικά πολύπλοκοι και δύσκολα εφαρμόσιμοι. Το νέο μοντέλο έχει επίσης ως αποτέλεσμα 

την εφαρμογή ενός μοναδικού μοντέλου απομείωσης που εφαρμόζεται σε όλα τα χρηματοπιστωτικά μέσα, 

καταργώντας έτσι μια πηγή πολυπλοκότητας που σχετίζεται με τις προηγούμενες λογιστικές απαιτήσεις. 
 

Απομείωση 

Κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης, η καθυστερημένη αναγνώριση των πιστωτικών ζημιών από 

δάνεια (και άλλα χρηματοδοτικά μέσα) αναγνωρίστηκε ως αδυναμία των υφιστάμενων λογιστικών προτύπων. 

Ως μέρος του ΔΠΧΑ 9, το ΣΔΛΠ εισήγαγε ένα νέο μοντέλο απομείωσης βασισμένο στις αναμενόμενες ζημιές, 

το οποίο θα απαιτεί την πιο έγκαιρη αναγνώριση των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών. Συγκεκριμένα, το 

νέο Πρότυπο απαιτεί από τις εταιρίες να λογιστικοποιήσουν τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες από τη στιγμή 

που αναγνωρίζονται για πρώτη φορά τα χρηματοοικονομικά μέσα και να αναγνωρίσουν τις αναμενόμενες 

ζημιές καθ’ όλη τη διάρκεια ζωή τους σε μια πιο έγκαιρη βάση.  
 

Λογιστική αντιστάθμισης 

Το ΔΠΧΑ 9 εισάγει ένα ουσιαστικά αναμορφωμένο μοντέλο για λογιστική αντιστάθμισης, με ενισχυμένες 

γνωστοποιήσεις σχετικά με τη δραστηριότητα της διαχείρισης των κινδύνων. Το νέο μοντέλο αποτελεί μια 

σημαντική αναμόρφωση της λογιστικής αντιστάθμισης που ευθυγραμμίζει το λογιστικό χειρισμό με τις 
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δραστηριότητες διαχείρισης του κινδύνου, δίνοντας την δυνατότητα στις εταιρίες να αντικατοπτρίζουν 

καλύτερα τις δραστηριότητες αυτές στις οικονομικές καταστάσεις τους. Επιπλέον, ως αποτέλεσμα αυτών των 

αλλαγών, οι χρήστες των οικονομικών καταστάσεων θα έχουν καλύτερη πληροφόρηση σχετικά με τη 

διαχείριση των κινδύνων και την επίδραση της λογιστικής αντιστάθμισης στις οικονομικές καταστάσεις. 
 

Ίδιος πιστωτικός κίνδυνος  

Το ΔΠΧΑ 9 καταργεί επίσης τη μεταβλητότητα στο κέρδος ή τη ζημία που προκαλούνταν από τις αλλαγές του 

πιστωτικού κινδύνου των υποχρεώσεων για τις οποίες είχε επιλεγεί να αποτιμώνται στην εύλογη αξία. Αυτή η 

αλλαγή στη λογιστική σημαίνει ότι τα κέρδη που δημιουργούνται από την επιδείνωση ίδιου πιστωτικού 

κινδύνου της οντότητας για τέτοιες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται πλέον στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 

Πρόωρη εφαρμογή της εν λόγω βελτίωσης της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, πριν από οποιεσδήποτε 

άλλες αλλαγές στη λογιστική των χρηματοπιστωτικών μέσων, επιτρέπεται από το ΔΠΧΑ 9. 

Ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 9 στις οικονομικές του καταστάσεις. Το 

ΔΠΧΑ 9 δεν μπορεί να εφαρμοστεί νωρίτερα από τον Όμιλο διότι δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Μόνο όταν υιοθετηθεί, ο Όμιλος θα αποφασίσει εάν θα εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 9 νωρίτερα από την 1η 

Ιανουαρίου 2018. 
 

ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηματοπιστωτικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις»  

Εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2018. Η 

εφαρμογή νωρίτερα επιτρέπεται. 

Την 16.12.2011 και την 19.11.2013, το ΣΔΛΠ εξέδωσε την τροποποίηση του ΔΠΧΑ 7 με την οποία 

προστέθηκαν στο πρότυπο γνωστοποιήσεις αναφορικά με τη μετάβαση στο ΔΠΧΑ 9. Η τροποποίηση δεν έχει 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης της 

τροποποίησης στις οικονομικές του καταστάσεις. 
 

ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες» 

Εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2018. Η 

εφαρμογή νωρίτερα επιτρέπεται. 

Τον Μάιο του 2014 το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ), υπεύθυνο για τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), και το Συμβούλιο Προτύπων Χρηματοοικονομικής Λογιστικής (FASB), 

υπεύθυνο για τις Αμερικανικές Γενικά Αποδεκτές Λογιστικές Αρχές (GAAP) των ΗΠΑ, εξέδωσαν από κοινού 

ένα συγκλίνον Πρότυπο σχετικά με την αναγνώριση των εσόδων από συμβάσεις με τους πελάτες. Το πρότυπο 

θα βελτιώσει την χρηματοοικονομική πληροφόρηση των εσόδων και τη βελτίωση της συγκρισιμότητας των 

οικονομικών καταστάσεων σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Τα έσοδα είναι ένα ζωτικό μέσο για τους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων και χρησιμοποιούνται για την 

αξιολόγηση της χρηματοοικονομικής επίδοσης και τις προοπτικές της εταιρίας. Ωστόσο, οι προηγούμενες 

απαιτήσεις τόσο των ΔΠΧΑ όσο και των US GAAP ήταν διαφορετικές και συχνά οδηγούσαν σε διαφορετική 

λογιστική αντιμετώπιση για συναλλαγές που ήταν παρεμφερείς οικονομικά. Επιπλέον, ενώ οι προϋποθέσεις 

αναγνώρισης των εσόδων των ΔΠΧΑ δεν είχαν επαρκείς λεπτομέρειες, οι λογιστικές απαιτήσεις των US GAAP 

θεωρούνταν ως υπερβολικά περιοριστικές και αντικρουόμενες σε ορισμένους τομείς. 

Απαντώντας σε αυτές τις προκλήσεις, τα συμβούλια ανέπτυξαν νέες, πλήρως συγκλίνουσες απαιτήσεις για την 

αναγνώριση των εσόδων τόσο των ΔΠΧΑ όσο και των US GAAP, που παρέχουν σημαντικές βελτιώσεις στην 

ποιότητα και τη συνέπεια του τρόπου με τον οποίο αναφέρονται τα έσοδα, βελτιώνοντας παράλληλα τη 

συγκρισιμότητα των οικονομικών καταστάσεων των εταιριών βάσει των ΔΠΧΑ και των US GAAP. 

Αυτό το νέο Πρότυπο αντικαθιστά το ΔΛΠ 18, το ΔΛΠ 11 και τις Διερμηνείες ΕΔΔΠΧΑ 13, ΕΔΔΠΧΑ 15, 

ΕΔΔΠΧΑ 18 και ΜΕΔ 31 που σχετίζονται με την αναγνώριση εσόδων. Η βασική αρχή του νέου Προτύπου είναι 

για τις εταιρίες να αναγνωρίζουν τα έσοδα ώστε να αποτυπώνουν τη μεταφορά των αγαθών ή υπηρεσιών σε 
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πελάτες σε αξίες που να απεικονίζουν το τίμημα (δηλαδή την πληρωμή) με το οποίο η εταιρία αναμένει να 

λάβει ως σε αντάλλαγμα για τα αγαθά ή τις υπηρεσίες. Το νέο πρότυπο θα οδηγήσει επίσης σε αυξημένες 

γνωστοποιήσεις σχετικά με τα έσοδα, παρέχοντας καθοδήγηση για συναλλαγές που δεν είχαν προηγουμένως 

αντιμετωπιστεί συνολικά (για παράδειγμα, τα έσοδα των συμβάσεων υπηρεσιών και τροποποιήσεις) καθώς και 

βελτίωση των οδηγιών σχετικά με τις συμβάσεις πολλαπλών στοιχείων. 

Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίδραση του νέου προτύπου στις οικονομικές καταστάσεις του. Το νέο πρότυπο 

δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 

ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» 

Εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2019. Η 

εφαρμογή νωρίτερα επιτρέπεται εάν έχει εφαρμοστεί το ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες». 

Τον Ιανουάριο του 2016 το ΣΔΛΠ εξέδωσε το νέο λογιστικό πρότυπο ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» το οποίο 

αντικαθιστά το ΔΛΠ 17 «Μισθώσεις» και τις σχετικές διερμηνείες. Το ΔΠΧΑ 16 εισάγει τις αρχές για την 

αναγνώριση, επιμέτρηση, παρουσίαση και γνωστοποίηση των μισθώσεων και για τα δύο μέρη σε ένα 

συμβόλαιο, δηλ. τον πελάτη («μισθωτής») και τον προμηθευτή («εκμισθωτής»). 

Αναφορικά με τον μισθωτή, το ΔΠΧΑ 16 καταργεί την κατάταξη των μισθώσεων ως λειτουργικές μισθώσεις ή 

χρηματοδοτικές μισθώσεις όπως απαιτούνταν από το ΔΛΠ 17 και αντ’ αυτού εισάγει ένα μοναδικό λογιστικό 

μοντέλο για τον μισθωτή. Εφαρμόζοντας αυτό το μοντέλο, ο μισθωτής απαιτείται να αναγνωρίσει: 

α) περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις για όλες τις μισθώσεις με διάρκεια μεγαλύτερη των δώδεκα μηνών, 

εκτός αν το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο είναι χαμηλής αξίας, και  

β) αποσβέσεις από μισθωμένα περιουσιακά στοιχεία ξεχωριστά στην κατάσταση αποτελεσμάτων από τους 

τόκους για υποχρεώσεις από μισθώσεις. 

Αναφορικά με τον εκμισθωτή, το ΔΠΧΑ 16 ουσιαστικά διατηρεί τους λογιστικούς χειρισμούς όπως 

προβλέπονταν στο ΔΛΠ 17. Επομένως, ο εκμισθωτής συνεχίζει να κατατάσσει τις μισθώσεις του ως 

λειτουργικές μισθώσεις ή χρηματοδοτικές μισθώσεις και να λογιστικοποιεί αυτούς τους δύο τύπους μισθώσεων 

διαφορετικά.  

Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίδραση του νέου προτύπου στις οικονομικές καταστάσεις του. Το νέο πρότυπο 

δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

ΔΛΠ 7 (Τροποποίηση)  «Κατάσταση Ταμειακών Ροών» 

Εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2017. Η 

εφαρμογή νωρίτερα επιτρέπεται. 

Τον Ιανουάριο του 2016 το ΣΔΛΠ εξέδωσε τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 7 «Κατάσταση Ταμειακών Ροών» 

αναφορικά με βελτιώσεις στις γνωστοποιήσεις. Αυτές οι γνωστοποιήσεις απαιτούν οι εταιρίες να παρέχουν 

πληροφόρηση σχετικά με μεταβολές στις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις τους που προκύπτουν από 

χρηματοδοτικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων μεταβολών από ταμειακές ροές καθώς και μη 

ταμειακές μεταβολές (όπως κέρδη ή ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές).     

Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίδραση του νέου προτύπου στις οικονομικές καταστάσεις του. Το νέο πρότυπο 

δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 

ΔΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Φόροι εισοδήματος» 

Εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2017. Η 

εφαρμογή νωρίτερα επιτρέπεται. 

Τον Ιανουάριο του 2016 το ΣΔΛΠ εξέδωσε τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 12 «Φόροι εισοδήματος» αναφορικά με 

την Αναγνώριση Αναβαλλόμενων Φορολογικών Απαιτήσεων από μη πραγματοποιημένες ζημιές, 
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διευκρινίζοντας τον λογιστικό χειρισμό για τις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις σχετικά με τα 

χρεόγραφα που αποτιμώνται στην εύλογη αξία, ώστε να αντιμετωπίσει την πολυμορφία στην πράξη. 

Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίδραση της τροποποίησης στις οικονομικές καταστάσεις του. Η τροποποίηση αυτή 

δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 

ΔΠΧΑ 10 & ΔΛΠ 28 (Τροποποιήσεις) «Πώληση ή εισφορά περιουσιακών στοιχείων ανάμεσα σε 

επενδυτή και σε συγγενή του εταιρία ή κοινοπραξία» 

Τον Σεπτέμβριο του 2014 το ΣΔΛΠ ανακοίνωσε πως οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016. Τον Δεκέμβριο του 2015 ανακοινώθηκε πως 

αναβάλλεται επ’ αόριστον η εφαρμογή. Η εφαρμογή νωρίτερα επιτρέπεται.  

Τον Σεπτέμβριο του 2014, το ΣΔΛΠ εξέδωσε τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές 

Καταστάσεις» και ΔΛΠ 28 «Συμμετοχές σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες». Οι τροποποιήσεις 

αφορούν μια αναγνωρισμένη ασυνέπεια μεταξύ των απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 10 και εκείνων του ΔΛΠ 28 (2011), 

για την αντιμετώπιση της πώλησης ή της εισφοράς των περιουσιακών στοιχείων μεταξύ του επενδυτή και της 

συγγενούς ή της κοινοπραξίας. Η κύρια συνέπεια των τροποποιήσεων είναι ότι το συνολικό κέρδος ή η ζημία 

αναγνωρίζεται όταν η συναλλαγή περιλαμβάνει μια επιχειρηματική δραστηριότητα (όταν στεγάζεται ή όχι σε μια 

θυγατρική). Μερικό κέρδος ή ζημία αναγνωρίζεται όταν η συναλλαγή περιλαμβάνει στοιχεία ενεργητικού που 

δεν συνιστούν επιχειρηματική δραστηριότητα, ακόμη και αν τα στοιχεία αυτά στεγάζονται σε θυγατρική. Ο 

Όμιλος θα εξετάσει την επίδραση των τροποποιήσεων στις οικονομικές καταστάσεις του. Οι τροποποιήσεις 

αυτές δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

ΔΠΧΑ 2 (Τροποποιήσεις) «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών» 

Εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2018. Η 

εφαρμογή νωρίτερα επιτρέπεται.  

Τον Ιούνιο του 2016 το ΣΔΛΠ εξέδωσε τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 2 «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία 

των μετοχών», διευκρινίζοντας πώς να λογιστικοποιήθουν συγκεκριμένα είδη συναλλαγών για παροχές που 

εξαρτώνται από την αξία μετοχών. Οι τροποποιήσεις, οι οποίες αναπτύχθηκαν μέσω της επιτροπής 

Διερμηνειών ΔΠΧΑ, παρέχουν τις απαιτήσεις για τη λογιστική μεταχείριση: 

α. των επιπτώσεων των συνθηκών κατοχύρωσης και της μη κατοχύρωσης για την επιμέτρηση των παροχών 

που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών και διακανονίζονται τοις μετρητοίς, 

β. των συναλλαγών για παροχές που εξαρτώνται από την αξία μετοχών με καθαρή δυνατότητα διακανονισμού 

για υποχρεώσεις από παρακρατούμενους φόρους, και 

γ. της  τροποποίησης στους όρους και τις προϋποθέσεις μιας παροχής που εξαρτάται από την αξία των 

μετοχών, η οποία αλλάζει την ταξινόμηση της συναλλαγής από διακανονιζόμενη με μετρητά σε 

διακανονιζόμενη με συμμετοχικούς τίτλους. 

Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίδραση των τροποποιήσεων στις οικονομικές καταστάσεις του. Οι τροποποιήσεις 

αυτές δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

2.1.5 “Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και 

αποσβέσεων” (EBITDA) & “Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσμάτων” (EBIT) 

Τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) δεν ορίζουν το περιεχόμενο των λογαριασμών 

“Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων” (EBITDA) και 

“Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων” (EBIT). Ο Όμιλος λαμβάνοντας 

υπόψη την φύση των εργασιών του καθώς και την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και την σχετική Εγκύκλιο αρ. 34 ορίζει το “EBITDA” ως τα “Κέρδη / (ζημιές) προ 
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φόρων” προσαρμοσμένα για τα κονδύλια “Κέρδη / (ζημιές) από ενοποιήσεις με τη μέθοδο της καθαρής θέσης”, 

“Συναλλαγματικές Διαφορές”, “Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα”, “Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα”, 

“Έσοδα / (έξοδα) συμμετοχών και χρεογράφων”, “Ζημιές απομείωσης και διαγραφής παγίων”, “Κέρδη / (ζημιές) 

από πώληση παγίων” και “Αποσβέσεις παγίων”. Επίσης, ο Όμιλος ορίζει το “EBIT” ως τα “Κέρδη / (ζημιές) προ 

φόρων” προσαρμοσμένα για τα κονδύλια “Κέρδη / (ζημιές) από ενοποιήσεις με τη μέθοδο της καθαρής θέσης”, 

“Συναλλαγματικές Διαφορές”, “Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα”, “Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα”, 

“Έσοδα / (έξοδα) συμμετοχών και χρεογράφων”, “Ζημιές απομείωσης και διαγραφής παγίων” και “Κέρδη / 

(ζημιές) από πώληση παγίων”. 

Συμφωνία Κερδών/(ζημιών) προ φόρων με EBIT και 
EBITDA (συνεχιζόμενες δραστηριότητες): 

ΟΜΙΛΟΣ 

1/1-30/6/2016 1/1-30/6/2015 
   

Κέρδη/(ζημιές)προ φόρων 19.581 25.716 
Κέρδη/(ζημιές) από ενοποιήσεις με τη μέθοδο της καθαρής θέσης 1.773 1.932 

Συναλλαγματικές Διαφορές 3.146 -5.775 

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα -6.236 -7.832 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 34.124 34.756 
Έσοδα / (έξοδα) συμμετοχών και χρεογράφων 1.358 -802 
Κέρδη/(ζημιές) από πώληση παγίων, ζημιές απομείωσης και 
διαγραφής παγίων 

1.772 -248 

EBIT 55.518 47.747 
Αποσβέσεις ενσώματων και ασώματων παγίων 33.381 32.418 
EBITDA 88.899 80.165 

 

Συμφωνία Κερδών/(ζημιών) προ φόρων με EBIT και 
EBITDA (συνεχιζόμενες δραστηριότητες): 

ΕΤΑΙΡΙΑ 

1/1-30/6/2016 1/1-30/6/2015 
   

Κέρδη/(ζημιές)προ φόρων -1.399 328 
Συναλλαγματικές Διαφορές 454  -2.823 
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα -1.640 -1.947 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 9.643 14.399 
Έσοδα / (έξοδα) συμμετοχών και χρεογράφων -9.599 19.912 

Κέρδη/(ζημιές) από πώληση παγίων, ζημιές απομείωσης και 
διαγραφής παγίων 

-5 0 

EBIT -2.546 29.869 
Αποσβέσεις ενσώματων και ασώματων παγίων 5.346 4.409 
EBITDA 2.800 34.278 

 

2.1.6 Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις, κρίσεις και παραδοχές 

H σύνταξη των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων απαιτεί τη διενέργεια εκτιμήσεων και κρίσεων καθώς 

και την υιοθέτηση παραδοχών από την πλευρά της Διοίκησης, οι οποίες επηρεάζουν τις αξίες των εσόδων, των 

εξόδων, των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων και των γνωστοποιήσεων για ενδεχόμενες απαιτήσεις 

και υποχρεώσεις που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. Η Διοίκηση σε συνεχή βάση αξιολογεί τις 

εκτιμήσεις, τις κρίσεις και τις παραδοχές αυτές, οι οποίες αφορούν κυρίως την απομείωση υπεραξίας, την 

πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις, την πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την 

υπηρεσία, την πρόβλεψη για απομείωση αξίας των αποθεμάτων, την απομείωση ενσώματων παγίων και άυλων 

περιουσιακών στοιχείων καθώς και την εκτίμηση της ωφέλιμης ζωή τους, την αναγνώριση εσόδων και εξόδων, 

τις εκκρεμείς νομικές υποθέσεις, την πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος καθώς και ανακτησιμότητα των 

αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων. Οι εκτιμήσεις, οι κρίσεις και οι παραδοχές αυτές βασίζονται σε 

εμπειρικά δεδομένα αλλά και άλλους παράγοντες όπως οι προσδοκίες για μελλοντικά γεγονότα που θεωρούνται 

αναμενόμενα υπό εύλογες συνθήκες. 

Οι σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις, κρίσεις και παραδοχές που αφορούν σε μελλοντικές και άλλες κύριες πηγές 

αβεβαιότητας κατά την ημερομηνία σύνταξης των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων της 

περιόδου που έληξε την 30η Ιουνίου 2016 και ενέχουν ουσιαστικό κίνδυνο να προκαλέσουν σημαντικές αλλαγές 

στα ποσά των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων μέσα στην επόμενη χρήση, παρέμειναν ίδιες με αυτές 
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που εφαρμόστηκαν και ίσχυαν κατά την σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 

2015. 
 

2.1.7 Εποχικότητα και περιοδικότητα δραστηριοτήτων 

Τα έσοδα του Ομίλου μπορεί να κυμανθούν λόγω εποχικότητας σε μερικές συνιστώσες των δραστηριοτήτων 

παγκοσμίως. Ειδικότερα, το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων του Ομίλου από αθλητικό στοίχημα προέρχεται από 

στοιχήματα που πραγματοποιούνται για το Ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, το οποίο έχει μια περίοδο διακοπής κατά το 

Ευρωπαϊκό καλοκαίρι, η οποία προκαλεί συνήθως μια αντίστοιχη περιοδική μείωση των εσόδων του Ομίλου. 

Επιπλέον, τα έσοδα του Ομίλου από αριθμοπαιχνίδια μπορεί κατά κάποιο τρόπο να εξαρτηθούν από το μέγεθος 

των τζάκποτ των αριθμοπαιχνιδίων κατά τη διάρκεια της σχετικής περιόδου. Τα έσοδα του Ομίλου μπορούν 

επίσης να επηρεαστούν από τον προγραμματισμό των μεγάλων ποδοσφαιρικών διοργανώσεων που δεν 

λαμβάνουν χώρα κάθε χρόνο, κυρίως το Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της 

UEFA, και από την απόδοση ορισμένων ομάδων εντός συγκεκριμένων τουρνουά, ιδιαίτερα όταν οι εθνικές 

ομάδες ποδοσφαίρου, στις αγορές όπου ο Όμιλος καταγράφει το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων του, δεν 

καταφέρουν να προκριθούν στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Επιπλέον, η ακύρωση ή περικοπή των σημαντικών 

αθλητικών γεγονότων, για παράδειγμα λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, προβλημάτων στην κυκλοφορία 

και στις μεταφορές ή πολιτικών ταραχών, μπορεί επίσης να επηρεάσει τα έσοδα του Ομίλου. Οι πληροφορίες 

αυτές παρέχονται με σκοπό την καλύτερη κατανόηση των εσόδων, ωστόσο, η διοίκηση του Ομίλου έχει 

καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν πρόκειται για «κυρίως εποχιακές» δραστηριότητες, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34. 
 

 

2.2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ 
 

 

O Όμιλος ΙΝΤΡΑΛΟΤ δραστηριοποιείται σε 54 κράτη και πολιτείες, και η ομαδοποίηση των θυγατρικών εταιριών 

του Ομίλου γίνεται με βάση την γεωγραφική τους θέση. Τα οικονομικά αποτελέσματα παρουσιάζονται στους 

ακόλουθους λειτουργικούς τομείς γεωγραφικής αναφοράς: 

Ευρωπαϊκή Ένωση: Ελλάδα, Ιταλία, Μάλτα, Κύπρος, Πολωνία, Λουξεμβούργο, Ισπανία, Ηνωμένο 

Βασίλειο, Ολλανδία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Γερμανία, Σλοβακία, Κροατία και 

Δημοκρατία της Ιρλανδίας. 

Λοιπή Ευρώπη: Ρωσία, Μολδαβία και Γκέρνσεϊ. 

Αμερική: 

 

ΗΠΑ, Περού, Βραζιλία, Αργεντινή, Μεξικό, Τζαμάικα, Χιλή, Κολομβία, Γουατεμάλα, 

Δομινικανή Δημοκρατία, Σουρινάμ, Ουρουγουάη, Κουρακάο και Σάντα Λουτσία. 

Λοιπές χώρες: 

 

Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Κίνα, Ν. Αφρική, Τουρκία, Ν. Κορέα, Λίβανος, 

Αζερμπαϊτζάν, Ταιβάν και Μαρόκο. 
 

Δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία συνάθροιση λειτουργικών τομέων. 

Η παρακάτω πληροφόρηση βασίζεται στις εσωτερικές οικονομικές αναφορές που δίνονται στον επικεφαλής 

λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων ο οποίος είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος. Η απόδοση των τομέων 

αξιολογείται με βάση τις πωλήσεις και τα κέρδη/(ζημίες) προ φόρων. Ο Όμιλος εφαρμόζει τις ίδιες λογιστικές 

αρχές για την επιμέτρηση των οικονομικών αποτελεσμάτων των παραπάνω λειτουργικών τομέων με αυτές των 

ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Οι συναλλαγές μεταξύ των λειτουργικών τομέων πραγματοποιούνται 

μέσα στα φυσιολογικά πλαίσια λειτουργίας του Ομίλου κατά τρόπο παρόμοιο με αυτές μεταξύ τρίτων εταιριών. 

Οι διατομεακές συναλλαγές απαλείφονται σε επίπεδο ενοποίησης και συμπεριλαμβάνονται στην στήλη 

«Απαλοιφές».  
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1/1-30/6/2016       
 

      
(σε εκατ. €)  

Ευρωπαϊκή 

Ένωση 

Λοιπή 

Ευρώπη 
Αμερική 

Λοιπές 

χώρες 
Απαλοιφές Σύνολο 

Πωλήσεις σε τρίτους 240,03 2,99 274,76 119,09 0,00 636,87 

Διατομεακές Πωλήσεις 28,12 0,00 0,46 0,01 -28,59 0,00 

Σύνολο Πωλήσεων 268,15 2,99 275,22 119,10 -28,59 636,87 

(Χρεωστικοί)/Πιστωτικοί τόκοι & 
συναφή (έξοδα) / έσοδα 

-27,14 -0,10 -2,23 2,32 -0,74 -27,89 

Αποσβέσεις -17,14 -1,12 -11,90 -5,11 1,89 -33,38 

Κέρδη / (ζημίες) ενοποιούμενα με 

τη μέθοδο της καθαρής θέσης 
-0,25 0,00 -0,02 -1,50 0,00 -1,77 

Διαγραφές & απομειώσεις παγίων -0,02 0,00 -0,10 -0,09 0,00 -0,21 

Διαγραφές & απομειώσεις 
συμμετοχών 

-39,50 0,00 0,00 0,00 39,50 0,00 

Προβλέψεις επισφάλειας, 

διαγραφές & απομειώσεις 
απαιτήσεων  

-19,32 0,00 -0,34 -0,24 19,04 -0,86 

Αναστροφή προβλέψεων 
επισφάλειας & είσπραξη 
διαγραφέντων απαιτήσεων 

14,37 0,00 0,00 0,00 -14,07 0,30 

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων 
από συνεχιζόμενες 
δραστηριότητες 

-43,38 -0,05 21,03 31,73 10,25 19,58 

Φόροι -1,34 -0,85 -3,89 -9,23 0,00 -15,31 

Κέρδη / (ζημίες) μετά φόρων 
από συνεχιζόμενες 
δραστηριότητες 

-44,72 -0,90 17,14 22,50 10,25 4,27 

Κέρδη / (ζημίες) μετά φόρων από 
διακοπείσες δραστηριότητες 

-4,15 0,00 1,74 0,00 37,70 35,29 

Κέρδη / (ζημίες) μετά φόρων 

από συνολικές δραστηριότητες 
-48,87 -0,90 18,88 22,50 47,95 39,56 

       
       

1/1-30/6/2015       

       
(σε εκατ. €) 

Ευρωπαϊκή 
Ένωση 

Λοιπή 
Ευρώπη 

Αμερική 
Λοιπές 
χώρες 

Απαλοιφές Σύνολο 

Πωλήσεις σε τρίτους 183,21 2,78 278,80 154,15 0,00 618,94 

Διατομεακές Πωλήσεις 27,86 0,00 0,25 0,02 -28,13 0,00 
Σύνολο Πωλήσεων 211,07 2,78 279,05 154,17 -28,13 618,94 
(Χρεωστικοί)/Πιστωτικοί τόκοι & 
συναφή (έξοδα) / έσοδα 

-30,10 -0,10 -1,59 5,29 -0,42 -26,92 

Αποσβέσεις -15,59 -0,92 -13,11 -4,70 1,90 -32,42 
Κέρδη / (ζημίες) ενοποιούμενα με 
τη μέθοδο της καθαρής θέσης 

0,00 0,00 0,00 -1,93 0,00 -1,93 

Διαγραφές & απομειώσεις παγίων -0,06 0,00 -0,57 0,00 0,00 -0,63 

Διαγραφές & απομειώσεις 
συμμετοχών 

-36,21 0,00 0,00 0,00 36,21 0,00 

Προβλέψεις επισφάλειας, 
διαγραφές & απομειώσεις 
απαιτήσεων 

-4,07 0,02 -0,45 -0,13 4,06 -0,57 

Αναστροφή προβλέψεων 
επισφάλειας & είσπραξη 
διαγραφέντων απαιτήσεων 

34,92 0,00 0,00 0,00 -34,92 0,00 

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων 
από συνεχιζόμενες 
δραστηριότητες 

20,43 0,01 14,52 39,06 -48,30 25,72 

Φόροι -6,73 -0,23 -5,76 -12,65 0,00 -25,37 

Κέρδη / (ζημίες) μετά φόρων 
από συνεχιζόμενες 
δραστηριότητες 

13,70 -0,22 8,76 26,41 -48,30 0,35 

Κέρδη / (ζημίες) μετά φόρων από 
διακοπείσες δραστηριότητες 

-12,68 0,00 2,94 0,00 1,43 -8,31 

Κέρδη / (ζημίες) μετά φόρων 
από συνολικές δραστηριότητες 

1,02 -0,22 11,70 26,41 -46,87 -7,96 

 



ΙΝΤΡΑΛΟΤ Όμιλος εταιριών                                                                                  

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την περίοδο που έληξε την 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2016        
 

34 
 

Πωλήσεις ανά επιχειρηματική δραστηριότητα  
(συνεχιζόμενες δραστηριότητες) 

(σε χιλ. €) 30/6/2016 30/6/2015 μεταβολή 
Λειτουργία τυχερών παιχνιδιών 466.190 468.467 -0,49% 

Διαχείριση τυχερών παιχνιδιών 59.619 50.795 17,37% 

Τεχνολογία και υπηρεσίες υποστήριξης 111.062 99.675 11,42% 
Σύνολο 636.871 618.937 2,90% 

 

 

 

2.3 ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
 

 

ΟΜΙΛΟΣ (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) 30/6/2016 30/6/2015 

Τρέχων φόρος εισοδήματος  14.444 18.109 
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 1.058 1.991 
Διαφορές φορολογικού ελέγχου και λοιποί φόροι μη 
εκπιπτόμενοι 

-187 5.269 

Συνολική επιβάρυνση για φόρους εισοδήματος που 
απεικονίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων 

15.315 25.369 

 

Ο φόρος εισοδήματος για την Εταιρία υπολογίσθηκε προς 29% και 26% επί του φορολογητέου κέρδους των 

περιόδων 1/1-30/6/2016 και 1/1-30/6/2015 αντίστοιχα. 

ΕΤΑΙΡΙΑ 30/6/2016 30/6/2015 
Τρέχων φόρος εισοδήματος  0 0 
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος -290 612 
Διαφορές φορολογικού ελέγχου και λοιποί φόροι μη 
εκπιπτόμενοι 

-1.050 0 

Συνολική επιβάρυνση για φόρους εισοδήματος που 
απεικονίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων 

-1.340 612 

 
 

2.4 ΕΣΟΔΑ / (ΕΞΟΔΑ) ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 
 

(συνεχιζόμενες δραστηριότητες) 
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 

30/6/2016 30/6/2015 30/6/2016 30/6/2015 
Έσοδα από μερίσματα 1.025 1.811 9.677 16.295 
Κέρδη από πώληση συμμετοχών και 

χρεογράφων 
251 1.243 0 0 

Λοιπά έσοδα συμμετοχών και χρεογράφων 4 5 0 5 
Συνολικά έσοδα συμμετοχών και 
χρεογράφων 

1.280 3.059 9.677 16.300 
     

Ζημιές από πώληση συμμετοχών και 
χρεογράφων 

-2.638 -2.257 0 0 

Ζημιές απομείωσης και διαγραφής 
συμμετοχών και χρεογράφων 

0 0 -78 -36.212 

Συνολικά έξοδα συμμετοχών και 
χρεογράφων 

-2.638 -2.257 -78 -36.212 

       

Καθαρό αποτέλεσμα από συμμετοχές και 
χρεόγραφα 

-1.358 802 9.599 -19.912 

 

2.5 ΚΕΡΔΗ / (ΖΗΜΙΕΣ) ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΠΑΓΙΩΝ, ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ & ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΠΑΓΙΩΝ  
 

(συνεχιζόμενες δραστηριότητες) 
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 

30/6/2016 30/6/2015 30/6/2016 30/6/2015 
Κέρδη από πώληση ενσώματων και άυλων 
παγίων στοιχείων 

46 1.222 5 0 

Ζημιές από πώληση ενσώματων και άυλων 
παγίων στοιχείων 

-1.615 -346 0 0 

Ζημιές απομείωσης και διαγραφής 
ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων 

-203 -628 0 0 

Καθαρό αποτέλεσμα από ενσώματα και 
άυλα πάγια στοιχεία 

-1.772 248 5 0 
     

 

 
 
 
 
 



ΙΝΤΡΑΛΟΤ Όμιλος εταιριών                                                                                  

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την περίοδο που έληξε την 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2016        
 

35 
 

 

2.6 ΑΠΟΜΕΙΩΣΕΙΣ, ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 
 

Συμπεριλαμβάνονται στα «Άλλα Έξοδα Εκμεταλλεύσεως»: 
 

(συνεχιζόμενες δραστηριότητες) 
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 

30/6/2016 30/6/2015 30/6/2016 30/6/2015 
Προβλέψεις επισφάλειας απαιτήσεων από 
θυγατρικές 

0 0 11.910 4.065 

Προβλέψεις επισφάλειας απαιτήσεων από 
πελάτες  

793 538 272 0 

Διαγραφές απαιτήσεων από πελάτες  67 24 0 0 

Διαγραφές απαιτήσεων από συγγενείς 0 4 0 0 

Σύνολο 860 566 12.182 4.065 
 
2.7 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ / ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ / ΕΣΟΔΑ  
 

(συνεχιζόμενες δραστηριότητες) 
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 

30/6/2016 30/6/2015 30/6/2016 30/6/2015 
Έξοδα από τόκους -30.090 -31.161 -9.408 -13.461 
Ζημιές από παράγωγα 0 0 0 0 

Χρηματοοικονομικά έξοδα -3.346 -3.581 -235 -938 
Προεξόφληση -688 -14 0 0 
Σύνολο χρεωστικών τόκων και συναφών 
εξόδων 

-34.124 -34.756 -9.643 -14.399 
     

Έσοδα από τόκους 5.983 7.550 1.640 1.947 
Κέρδη από παράγωγα 0 0 0 0 
Προεξόφληση 253 282 0 0 
Σύνολο πιστωτικών τόκων και συναφών 
εσόδων 

6.236 7.832 1.640 1.947 

        

Καθαρό αποτέλεσμα από τόκους και 
συναφή έσοδα / (έξοδα)  

-27.888 -26.924 -8.003 -12.452 

 
2.8 ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 

Ο Όμιλος εμφάνισε στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων του πρώτου εξαμήνου του 2016 ζημιές από 

«Συναλλαγματικές διαφορές» ποσού €3.146 χιλ. (πρώτο εξάμηνο 2015: κέρδη €5.775 χιλ.) προερχόμενες 

κυρίως από αποτίμηση εμπορικών υπολοίπων και δανειακών υποχρεώσεων (ενδοομιλικών και μη) σε EUR που 

είχαν την 30/6/2016 διάφορες θυγατρικές του Ομίλου στο εξωτερικό με διαφορετικό λειτουργικό νόμισμα από 

αυτό του Ομίλου, καθώς και από αποτίμηση εμπορικών απαιτήσεων (από τρίτους και συγγενείς εταιρίες) σε 

USD που είχε η Εταιρία την 30/6/2016. 

 

2.9 EΝΣΩΜΑΤΑ & ΑΥΛΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
 

Αποκτήσεις και πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων: 

Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2016, ο Όμιλος απέκτησε ενσώματα (ιδιοχρησιμοποιούμενα) και 

άυλα πάγια στοιχεία με κόστος κτήσης €33.943 χιλ. (πρώτο εξάμηνο 2015: €40.459 χιλ.). Από τις παραπάνω 

αποκτήσεις ποσό €3.062 χιλ. αφορά διακοπείσες δραστηριότητες. 

Επίσης, κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2016, ο Όμιλος πώλησε ενσώματα 

(ιδιοχρησιμοποιούμενα) και άυλα πάγια στοιχεία αναπόσβεστης αξίας €3.966 χιλ. (πρώτο εξάμηνο 2015: 

€1.384 χιλ.), πραγματοποιώντας καθαρή ζημιά ποσού €1.568 χιλ. (πρώτο εξάμηνο 2015: καθαρό κέρδος 

€877 χιλ.) το οποίο καταχωρήθηκε στον λογαριασμό «Κέρδη / (ζημιές) από πώληση παγίων, ζημιές 

απομείωσης & διαγραφής παγίων». Από τις παραπάνω πωλήσεις ποσό αναπόσβεστης αξίας €1 χιλ. (καθαρό 

κέρδος €1 χιλ.) αφορά διακοπείσες δραστηριότητες. 

 

Διαγραφές και απομειώσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων: 

Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2016, ο Όμιλος προχώρησε σε διαγραφές και απομειώσεις 

ενσώματων (ιδιοχρησιμοποιούμενων) και άυλων παγίων στοιχείων αναπόσβεστης αξίας €889 χιλ. (πρώτο 
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εξάμηνο 2015: €808 χιλ.), οι οποίες καταχωρήθηκαν στον λογαριασμό «Κέρδη / (ζημιές) από πώληση 

παγίων, ζημιές απομείωσης & διαγραφής παγίων». Από τις παραπάνω διαγραφές και απομειώσεις ποσό €686 

χιλ. αφορά διακοπείσες δραστηριότητες (πρώτο εξάμηνο 2015: €179 χιλ.). 

 

Αλλαγή μεθόδου ενοποίησης: 

Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2016, ο Όμιλος αποαναγνώρισε ενσώματα 

(ιδιοχρησιμοποιούμενα) και άυλα πάγια στοιχεία αναπόσβεστης αξίας €15.169 χιλ. λόγω της συγχώνευσης 

των δραστηριοτήτων του στην Ιταλία (σημείωση 2.19.A.VIII.A). 

 

Συναλλαγματικές διαφορές αποτίμησης ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων: 

Η αναπόσβεστη αξία των ενσώματων (ιδιοχρησιμοποιούμενων και επενδυτικών) και άυλων παγίων στοιχείων 

του Ομίλου μειώθηκε το πρώτο εξάμηνο του 2016 λόγω συναλλαγματικών διαφορών αποτίμησης κατά €2,3 

εκατ.. 

 

Έλεγχος απομείωσης υπεραξίας και άυλων περιουσιακών στοιχείων με αόριστη διάρκεια ζωής 
 
 

Η Διοίκηση εξετάζει την υπεραξία για απομείωση κάθε χρόνο (την 31η Δεκεμβρίου) ή συχνότερα αν προκύψουν 

γεγονότα ή αλλαγές σε συνθήκες που δείχνουν ότι η λογιστική αξία μπορεί να έχει μειωθεί, σύμφωνα με την 

λογιστική πρακτική όπως περιγράφεται στην σημείωση 2.1.6.α «Ενοποίηση και Υπεραξία» των ετήσιων 

οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2015.  

Ο Όμιλος εξέτασε την υπεραξία για απομείωση την 31/12/2015 και οι βασικές παραδοχές που χρησιμοποιούνται 

για τον προσδιορισμό της ανακτήσιμης αξίας γνωστοποιούνται παρακάτω. Οι ανακτήσιμες αξίες των μονάδων 

δημιουργίας ταμειακών ροών προσδιορίζονται σύμφωνα με τους υπολογισμούς της αξίας χρήσεως (value in use) 

με την χρήση κατάλληλων εκτιμήσεων αναφορικά με τις μελλοντικές ταμειακές ροές και τα επιτόκια 

προεξόφλησης. 

Ειδικότερα, η υπεραξία η οποία προκύπτει κατά την ενοποίηση θυγατρικών που προέρχονται από εξαγορά και τα 

ασώματα πάγια με αόριστη ωφέλιμη ζωή έχουν καταμερισθεί στις ακόλουθες μονάδες δημιουργίας ταμειακών 

ροών (ΜΔΤΡ) ανά γεωγραφική περιοχή, οι οποίες είναι και λειτουργικοί τομείς για σκοπούς ελέγχου 

απομείωσης: 

Λογιστική αξία: 

ΜΔΤΡ 
Υπεραξία Άυλα με αόριστη διάρκεια ζωής 

30/6/2016 ¹ 31/12/2015 30/6/2016 31/12/2015 

Ευρωπαϊκή Ένωση 5.687 5.837 2.300 2.300 
Λοιπή Ευρώπη 0 0 0 0 

Αμερική 19.811 21.496 2.736 2.936 

Λοιπές χώρες 46.671 47.105 0 0 
Σύνολο 72.169 74.438 5.036 5.236 

     

¹ H μείωση της υπεραξίας κατά το πρώτο εξάμηνο του 2016 κατά €2.269 χιλ. οφείλεται αποκλειστικά σε 

συναλλαγματικές διαφορές αποτίμησης υπεραξίας από εξαγορές αλλοδαπών θυγατρικών με διαφορετικό 

λειτουργικό νόμισμα που πραγματοποίησε ο Όμιλος στο παρελθόν. 

 

Βασικές παραδοχές: 

Η ανακτήσιμη αξία κάθε ΜΔΤΡ προσδιορίζεται σύμφωνα με τους υπολογισμούς της αξίας χρήσεως (value in 

use). Ο προσδιορισμός προκύπτει μέσω της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών, 

όπως αναμένεται να παραχθούν από κάθε ΜΔΤΡ (μέθοδος προεξοφλημένων ταμειακών ροών – DCF). Οι 

ταμειακές ροές προέρχονται από τους πιο πρόσφατους εγκεκριμένους από τη διοίκηση προϋπολογισμούς για τα 

επόμενα τρία έτη και δεν συμπεριλαμβάνουν εκτιμώμενη μελλοντική ταμειακή εισροή ή εκροή που αναμένεται 

να προκύψει από μελλοντικές αναδιαρθρώσεις ή από τη βελτίωση ή αναβάθμιση της απόδοσης του περιουσιακού 

στοιχείου το οποίο ελέγχεται για απομείωση. Οι προβλέψεις των ταμειακών ροών, πέραν από την περίοδο που 
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καλύπτεται από τους πλέον πρόσφατους προϋπολογισμούς εκτιμώνται με αναγωγή των προβλέψεων που 

βασίζονται στους προϋπολογισμούς, χρησιμοποιώντας ένα σταθερό ή μειούμενο ρυθμό ανάπτυξης για τα 

επόμενα έτη, ο οποίος δεν υπερβαίνει το μακροπρόθεσμο μέσο συντελεστή ανάπτυξης για τα προϊόντα, 

επιχειρηματικούς κλάδους, χώρες στις οποίες ο Όμιλος λειτουργεί ή για την αγορά στην οποία το περιουσιακό 

στοιχείο χρησιμοποιείται. Ο Όμιλος πραγματοποιεί προβλέψεις και πέραν της περιόδου πέντε ετών στις 

περιπτώσεις όπου έχει υπογεγραμμένα συμβόλαια εσόδων πέραν της πενταετίας καθώς επίσης και στις 

περιπτώσεις όπου η διοίκηση εκτιμά πως με βάση τα δεδομένα της αγοράς αλλά και του ιστορικού ανανεώσεων 

συμβολαίων του Ομίλου, είναι πολύ πιθανή η ανανέωση σχετικών συμβολαίων και πέραν της πενταετίας. Οι 

προβλέψεις ταμειακών ροών βασίζονται σε λογικές και βάσιμες παραδοχές, που αντιπροσωπεύουν την ορθή 

εκτίμηση της διοίκησης για το πλαίσιο των οικονομικών συνθηκών που θα υπάρχουν κατά τη διάρκεια της 

απομένουσας ωφέλιμης ζωής του περιουσιακού στοιχείου, δίνοντας μεγαλύτερο βάρος σε εξωτερικές αποδείξεις. 

Η διοίκηση αξιολογεί τη λογικότητα των παραδοχών στις οποίες βασίζονται οι τρέχουσες προβλεπόμενες 

ταμειακές ροές της εξετάζοντας τις αιτίες των διαφορών μεταξύ προηγούμενων προβλεπόμενων ταμειακών 

ροών και τρεχόντων ταμειακών ροών. Επίσης, η διοίκηση εξασφαλίζει ότι οι παραδοχές στις οποίες βασίζονται οι 

τρέχουσες προβλεπόμενες ταμειακές ροές είναι συνεπείς με τα προηγούμενα πραγματικά αποτελέσματα, με την 

προϋπόθεση ότι μεταγενέστερα γεγονότα ή συνθήκες, που δεν υφίσταντο όταν δημιουργήθηκαν εκείνες οι 

πραγματικές ταμειακές ροές, το επιτρέπουν. 

Η αξία χρήσης (value in use) για τις ΜΔΤΡ επηρεάζεται (έχει ευαισθησία) από τους παρακάτω βασικούς 

παράγοντες (παραδοχές): 

 Πωλήσεις 

 Ρυθμός ανάπτυξης για την αναγωγή των ταμειακών ροών πέραν της περιόδου προϋπολογισμών, και 

 Επιτόκια προεξόφλησης 

Πωλήσεις: 

Οι προβλέψεις πωλήσεων προέρχονται από εκτιμήσεις των τοπικών διοικήσεων των διαφόρων θυγατρικών 

εταιριών. Οι προβλέψεις αυτές βασίζονται σε προσεκτικές εκτιμήσεις διαφόρων παραγόντων, όπως επιδόσεις 

κατά το παρελθόν, εκτιμήσεις ανάπτυξης της τοπικής αγοράς, ανταγωνισμός όπου υπάρχει, ενδεχόμενες 

αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς τυχερών παιχνιδιών, οικονομική κατάσταση του κλάδου 

των τυχερών παιχνιδιών και της αγοράς ευρύτερα, νέες ευκαιρίες όπως οι ιδιωτικοποιήσεις λοταριών, κτλ.  

 

Ρυθμός ανάπτυξης πωλήσεων: 

ΜΔΤΡ 2015 2014 

Ευρωπαϊκή Ένωση -0,9% - 5,4%  0,0% - 10,3%  
Λοιπή Ευρώπη n/a n/a 

Αμερική 0,0% - 10,1% 0,0% - 8,0% 
Λοιπές χώρες 0,0% - 8,8% 0,0% - 6,3% 

 

 
 

Ρυθμός ανάπτυξης για την αναγωγή των ταμειακών ροών πέραν της περιόδου προϋπολογισμών: 

Οι παράγοντες που έχουν ληφθεί υπόψη για τον υπολογισμό του ρυθμού ανάπτυξης πέραν της περιόδου 

προϋπολογισμών προέρχονται από εξωτερικές πηγές και συμπεριλαμβάνουν μεταξύ άλλων, το επίπεδο 

ωρίμανσης της κάθε αγοράς, την ύπαρξη εμποδίων για την είσοδο ανταγωνιστών, την οικονομική κατάσταση 

της αγοράς, τον υφιστάμενο ανταγωνισμό και τις τάσεις της τεχνολογίας.  
 

Ρυθμός ανάπτυξης πέραν της περιόδου προϋπολογισμών: 

ΜΔΤΡ 2015 2014 
Ευρωπαϊκή Ένωση 0,0% - 2,7% 0,0% - 3,0% 

Λοιπή Ευρώπη n/a n/a 
Αμερική 0,0% - 6,0% 0,0% - 4,0% 

Λοιπές χώρες 0,0% - 3,6% 0,0% - 12,2% 
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Επιτόκια προεξόφλησης: 

Τα επιτόκια προεξόφλησης αντιπροσωπεύουν τις παρούσες εκτιμήσεις της αγοράς για τους εξατομικευμένους 

κινδύνους κάθε ΜΔΤΡ, έχοντας κάνει τις απαραίτητες προσαρμογές για τη χρονική αξία του χρήματος και για 

τυχόν κινδύνους συγκεκριμένων παγίων που δεν έχουν συμπεριληφθεί στις προβλέψεις ταμειακών ροών. Ο 

υπολογισμός των επιτοκίων προεξόφλησης βασίζεται σε συγκεκριμένες συνθήκες κάτω από τις οποίες λειτουργεί 

ο Όμιλος και οι λειτουργικοί του τομείς και υπολογίζεται με τη μέθοδο του μέσου σταθμικού κόστους κεφαλαίων 

(WACC). Το WACC λαμβάνει υπόψη τόσο τον δανεισμό, όσο και τα ίδια κεφάλαια. Το κόστος των ιδίων 

κεφαλαίων προκύπτει από την προσδοκώμενη απόδοση που έχουν οι επενδυτές του Ομίλου για την επένδυση 

τους. Το κόστος δανεισμού βασίζεται στο επιτόκιο των δανείων που ο Όμιλος πρέπει να εξυπηρετήσει. Ο ειδικός 

κίνδυνος της εκάστοτε χώρας ενσωματώνεται με την εφαρμογή εξατομικευμένων παραγόντων ευαισθησίας 

“βήτα” (beta factors). Οι παράγοντες ευαισθησίας “βήτα” αξιολογούνται ετησίως με βάση τα δημοσιευμένα 

δεδομένα της αγοράς. 
 

Επιτόκια προεξόφλησης: 

ΜΔΤΡ 2015 2014 
Ευρωπαϊκή Ένωση 7,0% - 7,4% 7,0% - 8,6% 

Λοιπή Ευρώπη n/a n/a 
Αμερική 23,1% - 38,3% 28,8% - 37,5% 

Λοιπές χώρες 11,9% - 14,0% 11,0% - 13,7% 
 

Ανάλυση ευαισθησίας των ανακτήσιμων ποσών: 

Στις 31/12/2015, ο Όμιλος ανέλυσε την ευαισθησία των ανακτήσιμων ποσών σε μια λογική και πιθανή αλλαγή 

σε κάποιες από τις βασικές παραδοχές (ενδεικτικά αναφέρεται η αλλαγή μιας εκατοστιαίας μονάδας στον ρυθμό 

ανάπτυξης πέραν της περιόδου προϋπολογισμών και στα επιτόκια προεξόφλησης). Οι αναλύσεις αυτές δεν 

δείχνουν μια κατάσταση στην οποία η λογιστική αξία των σημαντικών ΜΔΤΡ του Ομίλου υπερβαίνει το 

ανακτήσιμο ποσό τους.  
 

2.10 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ, ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ 
 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΣΕ 
ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ 

Ποσοστό 
συμμετοχής 

ΧΩΡΑ 30/6/2016 31/12/2015 

     

Lotrich Information Co LTD 40% Ταϊβάν  5.715 5.570 
Goreward LTD Group 49,99% Κίνα  26.123 29.614 
Intralot South Africa LTD 45% Ν. Αφρική 354 376 
Bit8 LTD Group 35% Μάλτα 5.046 5.303 

Gamenet Group SpA 20% Ιταλία 83.520 0 
Σύνολο  

 

120.758 40.863 
     

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΣΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ 

30/6/2016 31/12/2015 

   

Υπόλοιπο έναρξης περιόδου 40.863 32.608 
Συμμετοχή στα καθαρά κέρδη / (ζημιές) συγγενών εταιριών και 
κοινοπραξιών 

-1.773 -4.063 

Νέες εξαγορές 0 5.750 
Μερίσματα 0 -59 
Συναλλαγματικές διαφορές -1.850 8.224 
Επιστροφή κεφαλαίου 0 -1.300 

Μεταφορά σε επενδυτικά ακίνητα  0 -265 
Συγχώνευση εταιριών (σημείωση 2.19.Α.VIII.A) 83.520 0 
Λοιπά -2 -32 
Υπόλοιπο λήξης περιόδου 120.758 40.863 
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΕ 

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ 

Ποσοστό 
συμμετοχής 

ΧΩΡΑ 30/6/2016 31/12/2015 

     

Lotrich Information Co LTD 40% Ταϊβάν 5.131 5.131 
Intralot South Africa LTD 45% Ν. Αφρική 1.000 1.000 
Σύνολο  

 
6.131 6.131 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΕ 
ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ 

Ποσοστό 
συμμετοχής 

ΧΩΡΑ 30/6/2016 31/12/2015 
     

Intralot De Peru SAC 99,98% Περού 26.309 15.759 

Intralot Holdings International LTD 100% Κύπρος 8.464 8.464 
Εταιρία Στοιχημάτων Α.Ε. 95% Ελλάδα 139 139 
Inteltek Internet AS 20% Τουρκία 66.081 67.326 
Bilyoner Interactif Hizmelter AS 50,01% Τουρκία 10.751 10.751 
Intralot Global Securities BV 100,00% Ολλανδία 57.028 57.028 

Loteria Moldovei SA 47,90% Μολδαβία 656 656 
Intralot Iberia Holdings SA 100% Ισπανία 5.638 5.638 

Λοιπές 
 

 325 402 
Σύνολο  

 
175.391 166.163 

     

Γενικό σύνολο  

 

181.522 172.294 

     

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ, ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 
ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ 

 30/6/2016 31/12/2015 

   

Υπόλοιπο έναρξης περιόδου 172.294 209.661 
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου σε υφιστάμενες θυγατρικές 0 105 
Ίδρυση νέων θυγατρικών 0 40 

Προβλέψεις απομείωσης θυγατρικών -78 -36.212 
Επιστροφή κεφαλαίου από συγγενείς εταιρίες 0 -1.300 
Επιστροφή κεφαλαίου από θυγατρικές  -1.245 0 

Κεφαλαιοποίηση απαιτήσεων 10.551 0 
Υπόλοιπο λήξης περιόδου 181.522 172.294 
   

 

 

 

2.11 ΛΟΙΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Τα λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία, τα οποία έχουν ταξινομηθεί από τον Όμιλο ως «Διαθέσιμα προς πώληση» 

και ως «Διακρατούμενα έως τη λήξη» αναλύονται παρακάτω: 

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 

 
30/6/2016 31/12/2015 30/6/2016 31/12/2015 

Υπόλοιπο έναρξης 26.085 37.256 3.243 3.254 
Αγορές 1.503 1.650 0 0 

Επιστροφή κεφαλαίου -3.299 -10.727 0 0 
Πωλήσεις -3 -311 0 0 
Αναπροσαρμογή εύλογης αξίας -1.278 -1.746 -1 -11 

Συναλλαγματικές διαφορές -4 -37 0 0 
Υπόλοιπο λήξης 23.004 26.085 3.242 3.243 
     

Εισηγμένα χρεόγραφα 1.532 1.812 23 24 

Μη-εισηγμένα χρεόγραφα 21.472 24.273 3.219 3.219 
Σύνολο 23.004 26.085 3.242 3.243 
     

Μακροπρόθεσμα χρεόγραφα 23.004 26.085 3.242 3.243 
Βραχυπρόθεσμα χρεόγραφα 0 0 0 0 
Σύνολο 23.004 26.085 3.242 3.243 

 

Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2016 οι ζημιές του Ομίλου από την αποτίμηση σε εύλογες αξίες 

των παραπάνω χρηματοοικονομικών στοιχείων ύψους €1.278 χιλ. (πρώτο εξάμηνο 2015: ζημιές €921 χιλ.) 

αναλύονται σε ζημιές ποσού €1.281 χιλ. (πρώτο εξάμηνο 2015: ζημιές €919 χιλ.) που καταχωρήθηκαν σε 

ιδιαίτερο αποθεματικό των ιδίων κεφαλαίων και σε κέρδη ποσού €3 χιλ. (πρώτο εξάμηνο 2015: ζημιές €2 

χιλ.) που καταχωρήθηκαν στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Αντίστοιχα για την Εταιρία, οι ζημιές ποσού €1 
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χιλ. (πρώτο εξάμηνο 2015: κέρδη €1 χιλ.) αναλύονται σε ζημιές ποσού €1 χιλ. (πρώτο εξάμηνο 2015: κέρδη 

€1 χιλ.) που καταχωρήθηκαν σε ιδιαίτερο αποθεματικό των ιδίων κεφαλαίων. 

Για επενδύσεις που εμπορεύονται σε οργανωμένες χρηματιστηριακές αγορές, η εύλογη αξία καθορίζεται με 

αναφορά στη χρηματιστηριακή τιμή κλεισίματος κατά την ημερομηνία αναφοράς. Για επενδύσεις για τις οποίες 

δεν υπάρχει αντίστοιχη τιμή αγοράς, η εύλογη αξία καθορίζεται με αναφορά στην τρέχουσα αξία αγοράς ενός 

άλλου μέσου το οποίο είναι ουσιαστικά το ίδιο, ή εκτιμάται βασιζόμενο στις αναμενόμενες ταμειακές ροές των 

καθαρών περιουσιακών στοιχείων που αποτελούν τη βάση της επένδυσης ή στην αξία κτήσεως. 

 

 

2.12 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ  
 
 

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 

 30/6/2016 31/12/2015 30/6/2016 31/12/2015 
Εμπορεύματα – μηχανήματα  39.687 37.847 27.690 25.817 

Λοιπά  2.880 8.080 0 0 
Σύνολο 42.567 45.927 27.690 25.817 
Προβλέψεις απομείωσης -3.837 -3.336 -1.753 -1.753 

Σύνολο 38.730 42.591 25.937 24.064 
 
 

Η επιβάρυνση των αποτελεσμάτων του πρώτου εξαμήνου του 2016, από πωλήσεις/αναλώσεις και προβλέψεις 

απομείωσης αποθεμάτων, ανέρχεται για τον Όμιλο σε €5.965 χιλ. (πρώτο εξάμηνο του 2015: €5.204 χιλ.) 

ενώ για την Εταιρία €2.157 χιλ. (πρώτο εξάμηνο του 2015: €7.043 χιλ.) και συμπεριλαμβάνεται στο «Κόστος 

Πωλήσεων». 
 

Συμφωνία μεταβολών προβλέψεων 
απομείωσης αποθεμάτων 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 

30/6/2016 31/12/2015 30/6/2016 31/12/2015 

Υπόλοιπο έναρξης περιόδου 3.336 3.353 1.753 1.753 
Προβλέψεις περιόδου ¹ 500 0 0 0 

Αναστραφείσες προβλέψεις 0 -2 0 0 
Συναλλαγματικές διαφορές 1 -15 0 0 

Υπόλοιπο λήξης περιόδου 3.837 3.336 1.753 1.753 
     

¹ Συμπεριλαμβάνονται στο «Κόστος Πωλήσεων» 
 

Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί των αποθεμάτων. 

 

 

2.13 ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ 

Οι καταθέσεις όψεως είναι άτοκες ή έντοκες που αποδίδουν έσοδα στα εκάστοτε ημερήσια τραπεζικά επιτόκια. 

Οι βραχυπρόθεσμες προθεσμιακές καταθέσεις γίνονται για περιόδους από μία ημέρα έως τρεις μήνες, ανάλογα 

με τις απαιτούμενες ανάγκες διαθεσίμων του Ομίλου, και αποδίδουν έσοδα ανάλογα με τα σχετικά ισχύοντα 

επιτόκια.  

Για τους σκοπούς της κατάστασης ταμειακών ροών, ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα αποτελούνται από: 

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 

 30/6/2016 31/12/2015 30/6/2016 31/12/2015 
Ταμείο και καταθέσεις όψεως 168.917 270.240 25.666 35.859 
Βραχυπρόθεσμες προθεσμιακές καταθέσεις 44.169 6.369 16.950 0 
Σύνολο 213.086 276.609 42.616 35.859 
     

 

Οι προθεσμιακές καταθέσεις σε ξένο νόμισμα σχετίζονται κυρίως με συμβόλαια ανταλλαγής νομισμάτων (τα 

οποία έχουν χαρακτήρα προθεσμιακής κατάθεσης και όχι παράγωγου χρηματοοικονομικού προϊόντος). 

 

 

 

2.14 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΙΔΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 
 

Μετοχικό Κεφάλαιο  
 

Συνολικός αριθμός εγκεκριμένων μετοχών 30/6/2016 31/12/2015 
Κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστη 158.961.721  158.961.721  
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Μετοχές που έχουν εκδοθεί και πλήρως 
καταβληθεί 

Αριθμός 

κοινών 

μετοχών 

€‘000 

Υπόλοιπο 1η Ιανουαρίου 2015 158.961.721 47.689 
Έκδοση νέων μετοχών 0 0 
Υπόλοιπο 31η Δεκεμβρίου 2015 158.961.721 47.689 
Έκδοση νέων μετοχών 0 0 

Υπόλοιπο 30η Ιουνίου 2016 158.961.721 47.689 
 
Ίδιες μετοχές 
 

Η Εταιρία, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920, το άρθρο 4.1.4.2 του κανονισμού του Χ.Α. και 

βάσει της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 11.06.2014, όπως 

τροποποιήθηκε με την σχετική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 19.05.2015, έχει 

εγκρίνει πρόγραμμα απόκτησης από την Εταιρία ιδίων μετοχών μέχρι ποσοστού 10% του εκάστοτε 

καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για χρονική περίοδο 24 μηνών, με έναρξη ισχύος από 11.06.2014 και 

μέχρι τις 11.06.2016, με κατώτατη τιμή €1,00 και ανώτατη τιμή €12,00. Επίσης έχει εγκρίνει όπως οι ίδιες 

μετοχές που τυχόν αποκτηθούν να μπορούν να διακρατηθούν για την μελλοντική απόκτηση μετοχών άλλης 

εταιρίας. Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2016, η Εταιρία προέβη σε αγορά 178.358 ιδίων 

μετοχών (0,11% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας) με μέση τιμή κτήσης €1,01 ανά μετοχή, συνολικής 

αξίας €180 χιλ.. Μέχρι την 30/6/2016, η Εταιρία είχε προβεί σε αγορά 649.104 ιδίων μετοχών (0,41% του 

μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας) με μέση τιμή κτήσης €1,03 ανά μετοχή, συνολικής αξίας €670 χιλ.  

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 
 Αριθμός κοινών 

μετοχών 
€‘000 

Αριθμός κοινών 
μετοχών 

€‘000 

Υπόλοιπο 1η Ιανουαρίου 2015 470.746 490 470.746 490 
Επαναγορά ιδίων μετοχών 0 0 0 0 

Υπόλοιπο 31η Δεκεμβρίου 2015 470.746 490 470.746 490 

Επαναγορά ιδίων μετοχών 178.358 180 178.358 180 
Υπόλοιπο 30η Ιουνίου 2016 649.104 670 649.104 670 
 
 

Αποθεματικά  
 

Αποθεματικό συναλλαγματικών διαφορών  

Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται για την καταχώριση συναλλαγματικών διαφορών από την μετατροπή 

των οικονομικών καταστάσεων θυγατρικών εταιριών εξωτερικού. Το υπόλοιπο στο αποθεματικό αυτό του 

Ομίλου (εξαιρουμένων των διακοπεισών δραστηριοτήτων με σωρευτικό υπόλοιπο €-2,1 εκατ.) την 30/6/2016 

ήταν €-58,5 εκατ. (31/12/2015: €-59,4 εκατ.). Ο Όμιλος είχε συνολική καθαρή ζημιά η οποία καταχωρήθηκε 

στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος από την μεταβολή του αποθεματικού αυτού κατά το πρώτο εξάμηνο 

του 2016 ποσού €4,0 εκατ. (πρώτο εξάμηνο του 2015: κέρδος €8,2 εκατ.), εκ των οποίων ζημιά €1,2 εκατ. 

αναλογεί στους μετόχους της μητρικής Εταιρίας και ζημιά €2,8 εκατ. στις μη ελέγχουσες συμμετοχές. Η 

παραπάνω συνολική καθαρή ζημιά για το 2016 προέρχεται κυρίως από τη διακύμανση των JMD, ARS, USD,  

TRY και CNY έναντι του EUR. 
 

Οι κυριότερες συναλλαγματικές ισοτιμίες μετατροπής των οικονομικών καταστάσεων θυγατρικών εταιριών 

εξωτερικού ήταν: 

 Κατάσταση Οικονομικής Θέσης : 

 30/6/2016 31/12/2015 Μεταβολή 
EUR / USD 1,11 1,09 1,83% 
EUR / JMD 139,75 130,28 7,27% 
EUR / TRY 3,21 3,18 0,94% 
EUR / PEN 3,65 3,70 -1,35% 

EUR / AZN 1,71 1,69 1,18% 
EUR / ARS 16,68 14,05 18,72% 
EUR / PLN 4,44 4,26 4,23% 
EUR / BRL 3,59 4,31 -16,71% 
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 Κατάσταση Αποτελεσμάτων : 

 
Μ.Ο. 1/1-

30/6/2016 

Μ.Ο. 1/1-

30/6/2015 
Μεταβολή 

EUR / USD 1,12 1,12 0,00% 
EUR / JMD 136,14 128,24 6,16% 
EUR / TRY 3,26 2,86 13,99% 
EUR / PEN 3,77 3,45 9,28% 
EUR / AZN 1,72 1,08 59,26% 
EUR / ARS 15,99 9,85 62,34% 
EUR / PLN 4,37 4,14 5,56% 

EUR / BRL 4,13 3,31 24,77% 
 
 

Λοιπά αποθεματικά 
 

 
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 

 

30/6/2016 31/12/2015 30/6/2016 31/12/2015 

Τακτικό αποθεματικό 28.183 30.562 15.896 15.896 
Έκτακτα αποθεματικά 1.687 1.649 1.456 1.456 
Αφορολόγητα και ειδικώς 
φορολογηθέντα αποθεματικά  

31.246 31.358 28.601 28.601 

Αποθεματικό αναλογιστικών διαφορών  -8 -424 -51 -51 
Αποθεματικό αντιστάθμισης κινδύνου -67 0 -67 0 

Αποθεματικό αναπροσαρμογών  -2.212 -934 -176 -175 
Συνολικές δραστηριότητες 58.829 62.211 45.659 45.727 
Μείον: Αποθεματικά περιουσιακών 
στοιχείων κατεχόμενων προς πώληση 

0 0 0 0 

Συνεχιζόμενες δραστηριότητες 58.829 62.211 45.659 45.727 
 
 

2.15 ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ  
 

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 
Δηλωθέντα μερίσματα κοινών μετοχών: 30/6/2016 31/12/2015 30/6/2016 31/12/2015 

Τελικό μέρισμα χρήσεων 2012-2013 689 19.685 0 0 
Πρώτο μέρισμα χρήσης 2014 0 0 0 0 
Τελικό μέρισμα χρήσης 2014 32 27.735 0 0 
Πρώτο μέρισμα χρήσης 2015 0 21.495 0 0 
Τελικό μέρισμα χρήσης 2015 24.616 0 0 0 

Πρώτο μέρισμα χρήσης 2016 4.863 0 0 0 
Μέρισμα ως κίνηση ιδίων κεφαλαίων 30.200 68.915 0 0 
     

 

Καταβληθέντα μερίσματα κοινών μετοχών: 

Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2016 καταβλήθηκαν μερίσματα κοινών μετοχών, συγκεντρωτικά 

€27.959 χιλ. (πρώτο εξάμηνο 2015: €19.678 χιλ.). 

 
 
 

2.16 ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ 
 

 

   ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 
 Νόμισμα Επιτόκιο  30/6/2016  31/12/2015 30/6/2016 31/12/2015 
Χρηματοδότηση Α 
(€250 εκατ.) 

EUR 6,00% 245.429 244.878 0 0 

Χρηματοδότηση Β 

(€325 εκατ.) 
EUR 9,75% 328.306 326.579 0 0 

Χρηματοδότηση Γ 
(€200 εκατ.) 

EUR 
1M Euribor 
+ 5,50% 

199.091 198.624 0 0 

Χρηματοδότηση Δ  
(€25 εκατ.) 

EUR 4,80% 4.997 6.762 0 0 

Ενδοομιλικά δάνεια   0 0 287.931 282.031 
Λοιπά   2.942 16.349 0 0 

Συνολικά δάνεια   780.765 793.192 287.931 282.031 
Μείον: Πληρωτέα την επόμενη χρήση  -213.855 -29.365 -125 -1.358 
Επαναγορά Χρηματοδότησης Α -11.100 -19.296 0 0 

Επαναγορά Χρηματοδότησης Β -48.809 -28.437 0 0 
Μακροπρόθεσμα δάνεια 507.001 716.094 287.806 280.673 
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 Χρηματοδότηση Α: Τον Μάιο του 2014, η Intralot Capital Luxembourg, προχώρησε στην έκδοση ομολογιών 

(Senior Notes) ονομαστικής αξίας €250 εκατ., εγγυημένες από τη μητρική και θυγατρικές εταιρίες του 

Ομίλου, με καταληκτική ημερομηνία την 15η Μαΐου 2021. Οι ομολογίες προσφέρθηκαν σε τιμή έκδοσης 

99,294%. Ο τόκος είναι πληρωτέος σε εξαμηνιαία βάση με ετήσιο σταθερό ονομαστικό κουπόνι 6%. Το 

ομόλογο είναι διαπραγματεύσιμο στην αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου. Οι 

ομολογίες φέρουν στον Όμιλο οικονομικές ρήτρες αναφορικά με το συνολικό καθαρό δανεισμό προς τα 

κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) (Leverage ratio), και του δείκτη κάλυψης 

χρηματοοικονομικών δαπανών (Fixed Charge Coverage ratio). Γνωστοποιούμε ότι ο Όμιλος με ημερομηνία 

30/6/2016 καλύπτει τις οικονομικές ρήτρες των ομολογιών. Μέχρι την 31/12/2015 ο Όμιλος είχε 

επαναγοράσει ομολογίες ονομαστικής αξίας €19,7 εκατ.. Κατά την διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2016 

ο Όμιλος προχώρησε σε επαναπώληση ομολογιών ονομαστικής αξίας €8,4 εκατ. διαμορφώνοντας το 

συνολικό ύψος των επαναγορών σε €11,3 εκατ. και το συνολικό ανεξόφλητο ονομαστικό ποσό σε €238,7 

εκατ.. Επίσης, κατά τη διάρκεια του γ’ τριμήνου του 2016 και μέχρι την ημερομηνία έγκρισης των 

ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της 30/6/2016, ο Όμιλος προχώρησε σε επαναπώληση ομολογιών 

ονομαστικής αξίας €11,2 εκατ., διαμορφώνοντας το συνολικό ύψος των επαναγορών σε €0,1 εκατ. και το 

συνολικό ανεξόφλητο ονομαστικό ποσό σε €249,9 εκατ. 
 

 Χρηματοδότηση B: Τον Αύγουστο του 2013, η Intralot Finance Luxembourg SA, προχώρησε στην έκδοση 

ομολογιών (Senior Notes) ονομαστικής αξίας €325 εκατ., εγγυημένες από τη μητρική και θυγατρικές 

εταιρίες του Ομίλου, με καταληκτική ημερομηνία την 15η Αυγούστου 2018. Οι ομολογίες προσφέρθηκαν σε 

τιμή έκδοσης 99,027%. Ο τόκος είναι πληρωτέος σε εξαμηνιαία βάση με ετήσιο σταθερό ονομαστικό 

κουπόνι 9,75%. Το ομόλογο είναι διαπραγματεύσιμο στην αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του 

Λουξεμβούργου. Οι ομολογίες φέρουν στον Όμιλο οικονομικές ρήτρες αναφορικά με το συνολικό καθαρό 

δανεισμό προς τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) (Leverage ratio), και του δείκτη 

κάλυψης χρηματοοικονομικών δαπανών (Fixed Charge Coverage ratio). Γνωστοποιούμε ότι ο Όμιλος με 

ημερομηνία 30/6/2016 καλύπτει τις οικονομικές ρήτρες των ομολογιών. Μέχρι την 31/12/2015 ο Όμιλος 

είχε επαναγοράσει ομολογίες ονομαστικής αξίας €28,3 εκατ.. Κατά την διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 

2016 ο Όμιλος προχώρησε σε επαναγορά ομολογιών ονομαστικής αξίας €20,0 εκατ. διαμορφώνοντας το 

συνολικό ύψος των επαναγορών σε €48,3 εκατ. και το συνολικό ανεξόφλητο ονομαστικό ποσό σε €276,7 

εκατ..  
 

 Χρηματοδότηση Γ: Τον Ιούνιο του 2014, η Intralot Finance UK PLC υπέγραψε κοινοπρακτικό δάνειο 

εγγυημένο από τη μητρική και θυγατρικές εταιρίες του Ομίλου συνολικού ύψους €200 εκατ. Το δάνειο θα 

έχει τριετή διάρκεια (με δυνατότητα επέκτασης για ένα επιπλέον έτος) και το υφιστάμενο όριο καθορίζεται 

σε €200 εκατ., των οποίων €120 εκατ. είναι σε μορφή ανακυκλούμενης πίστωσης (revolving facility) και 

€80 εκατ. ως μακροπρόθεσμη πίστωση (term loan). Το ανεξόφλητο υπόλοιπο του δανείου την 30/6/2016 

ανερχόταν σε €200 εκατ., και εκτοκίζεται βάσει κυμαινόμενου επιτοκίου (Euribor) με πλέον περιθωρίου 

5,50%. Ο Όμιλος βάσει της σύμβασης έχει το δικαίωμα να εκταμιεύει, να αποπληρώνει και να κάνει χρήση 

του ορίου του δανείου μέχρι τη λήξη. Επιπροσθέτως επιτρέπονται ανά πάσα στιγμή εκούσιες προπληρωμές 

και μειώσεις ορίων χρηματοδότησης που προβλέπονται από τη Σύμβαση Πίστωσης στο σύνολο ή μερικώς 

χωρίς προσαύξηση ή πρόστιμο (πλην του κόστους διακοπής χρηματοδότησης). Οι οικονομικές ρήτρες του 

ανωτέρω δανείου περιλαμβάνουν προϋποθέσεις ελάχιστης αναλογίας του συνολικού καθαρού δανεισμού 

προς τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤDA) (Leverage Ratio) καθώς και του δείκτη 

Κάλυψης Χρηματοοικονομικών Δαπανών (Interest Coverage). Γνωστοποιούμε ότι ο Όμιλος με ημερομηνία 

30/6/2016 καλύπτει τις οικονομικές ρήτρες του κοινοπρακτικού δανείου. Την 30/6/2016 το κοινοπρακτικό 
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δάνειο είχε καταταχθεί ως βραχυπρόθεσμο καθώς λήγει τον Μάιο του 2017. Ο Όμιλος βρίσκεται σε 

διαδικασία αναχρηματοδότησης του κοινοπρακτικού δανείου. 
 

 Χρηματοδότηση Δ: Τον Ιούλιο του 2012, η Maltco Lotteries LTD υπέγραψε μακροπρόθεσμο δάνειο 

συνολικού ύψους €25 εκατ. Το δάνειο εκτοκίζεται βάσει κυμαινόμενου επιτοκίου με συνολικό μέσο σταθμικό 

επιτόκιο 4,80%, είναι πληρωτέο σε μηνιαίες δόσεις και λήγει τον Οκτώβριο του 2017. Το δάνειο έχει 

εξασφαλιστεί με εταιρική εγγύηση της μητρικής.  
 

Η Εταιρία, οι θυγατρικές του Ομίλου ή άλλα συνδεδεμένα μέρη, ή τρίτα μέρη (agents) που λειτουργούν για 

λογαριασμό της / τους, ενδέχεται περιστασιακά να αγοράσουν ή/και να επαναπωλήσουν ομόλογα του Ομίλου 

(Χρηματοδότηση A & B) σε μία ή περισσότερες σειρές πράξεων ανοικτής αγοράς από καιρό σε καιρό. Ο Όμιλος 

δεν προτίθεται να γνωστοποιήσει την έκταση κάθε τέτοιας αγοράς ή επαναπώλησης, παρά μόνο σύμφωνα με 

οποιαδήποτε νομική ή κανονιστική υποχρέωση κατά την οποία ενδεχομένως ο Όμιλος να χρειαστεί να το πράξει. 

 
 

2.17 ΠΑΡΟΧΕΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ 
Ο Όμιλος δεν είχε κάποιο ενεργό πρόγραμμα δικαιωμάτων προαίρεσης κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου 

του 2016. 

 

2.18 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 

 

Παρακάτω παρατίθεται ανάλυση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων του 

Ομίλου, πλην των ταμειακών διαθεσίμων και ταμειακών ισοδύναμων: 

30/6/2016     

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά 

στοιχεία: 

Απαιτήσεις 

και δάνεια 

Διαθέσιμα 
προς πώληση 

χρημ/κά 

περιουσιακά 

στοιχεία 

Χρημ/κά 
περιουσιακά 

στοιχεία 

διακρατούμενα 

έως τη λήξη 

Σύνολο 

Πελάτες 96.246 0 0 96.246 
Απαιτήσεις από συνδεόμενα μέρη  35.633 0 0 35.633 
Έξοδα προπληρωθέντα και λοιπές απαιτήσεις 107.553 0 0 107.553 
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις -17.499 0 0 -17.499 

Εισηγμένα λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία 0 1.532 0 1.532 

Μη-εισηγμένα λοιπά χρηματοοικονομικά 
στοιχεία 

0 21.472 0 21.472 

Σύνολο 221.933 23.004 0 244.937 
 

    

Μακροπρόθεσμα 55.154 23.004 0 78.158 
Βραχυπρόθεσμα 166.779 0 0 166.779 
Σύνολο 221.933 23.004 0 244.937 
 

31/12/2015     

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά 
στοιχεία: 

Απαιτήσεις 
και δάνεια 

Διαθέσιμα 
προς πώληση 

χρημ/κά 
περιουσιακά 

στοιχεία 

Χρημ/κά 
περιουσιακά 

στοιχεία 
διακρατούμενα 

έως τη λήξη 

Σύνολο 

Πελάτες 124.275 0 0 124.275 
Απαιτήσεις από συνδεόμενα μέρη  32.570 0 0 32.570 
Έξοδα προπληρωθέντα και λοιπές απαιτήσεις 136.481 0 0 136.481 
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις -20.369 0 0 -20.369 

Εισηγμένα λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία 0 1.812 0 1.812 

Μη-εισηγμένα λοιπά χρηματοοικονομικά 

στοιχεία 
0 24.273 0 24.273 

Σύνολο 272.957 26.085 0 299.042 
 

    

Μακροπρόθεσμα 70.225 26.085 0 96.310 
Βραχυπρόθεσμα 202.732 0 0 202.732 
Σύνολο 272.957 26.085 0 299.042 
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30/6/2016     

Χρηματοοικονομικές 
υποχρεώσεις: 

Χρημ/κές 
υποχρεώσεις 

απεικονιζόμενες 
στο 

αποσβεσμένο 
κόστος 

Χρημ/κές 
υποχρεώσεις 

απεικονιζόμενες 
στην εύλογη 
αξία μέσω 

αποτελεσμάτων 

Χρημ/κές 
υποχρεώσεις 

απεικονιζόμενες 

στην εύλογη 
αξία μέσω 

λοιπών 
συνολικών 

εσόδων 

Σύνολο 

Προμηθευτές 37.916 0 0 37.916 

Υποχρεώσεις προς συνδεόμενα μέρη  25.251 0 0 25.251 

Λοιπές υποχρεώσεις 59.388 0 0 59.388 
Παράγωγα χρηματοοικονομικά 
προϊόντα 

0 0 67 67 

Δανεισμός και χρηματοδοτικές 
μισθώσεις 

723.875 0 0 723.875 

Σύνολο 846.430 0 67 846.497 
 

    

Μακροπρόθεσμες 526.469 0 0 526.469 
Βραχυπρόθεσμες 319.961 0 67 320.028 

Σύνολο 846.430 0 67 846.497 
     

 
 
 

31/12/2015     

Χρηματοοικονομικές 
υποχρεώσεις: 

Χρημ/κές 
υποχρεώσεις 

απεικονιζόμενες 
στο 

αποσβεσμένο 
κόστος 

Χρημ/κές 
υποχρεώσεις 

απεικονιζόμενες 
στην εύλογη 

αξία μέσω 
αποτελεσμάτων 

Χρημ/κές 
υποχρεώσεις 

απεικονιζόμενες 
στην εύλογη 
αξία μέσω 

λοιπών 
συνολικών 

εσόδων 

Σύνολο 

Προμηθευτές 52.706 0 0 52.706 
Υποχρεώσεις προς συνδεόμενα μέρη  21.603 0 0 21.603 
Λοιπές υποχρεώσεις 80.084 0 0 80.084 
Παράγωγα χρηματοοικονομικά 

προϊόντα 
0 0 0 0 

Δανεισμός και χρηματοδοτικές 

μισθώσεις 
754.240 0 0 754.240 

Σύνολο 908.633 0 0 908.633 
 

    

Μακροπρόθεσμες 737.173 0 0 737.173 
Βραχυπρόθεσμες 171.460 0 0 171.460 
Σύνολο 908.633 0 0 908.633 
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Παρακάτω παρατίθεται ανάλυση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της 

Εταιρίας, πλην των ταμειακών διαθεσίμων και ταμειακών ισοδύναμων: 

 
 

30/6/2016     

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά 

στοιχεία: 

Απαιτήσεις 

και δάνεια 

Διαθέσιμα 
προς πώληση 

χρημ/κά 
περιουσιακά 

στοιχεία 

Χρημ/κά 
περιουσιακά 

στοιχεία 
διακρατούμενα 

έως τη λήξη 

Σύνολο 

Πελάτες 45.912 0 0 45.912 

Απαιτήσεις από συνδεόμενα μέρη  85.564 0 0 85.564 
Έξοδα προπληρωθέντα και λοιπές απαιτήσεις 22.542 0 0 22.542 

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις -42.583 0 0 -42.583 

Εισηγμένα λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία 0 23 0 23 

Μη-εισηγμένα λοιπά χρηματοοικονομικά 
στοιχεία 

0 3.219 0 3.219 

Σύνολο 111.435 3.242 0 114.677 
     

Μακροπρόθεσμα 144 3.242 0 3.386 
Βραχυπρόθεσμα 111.291 0 0 111.291 
Σύνολο 111.435 3.242 0 114.677 

 
 

31/12/2015     

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά 

στοιχεία: 

Απαιτήσεις 

και δάνεια 

Διαθέσιμα 
προς πώληση 

χρημ/κά 

περιουσιακά 
στοιχεία 

Χρημ/κά 
περιουσιακά 

στοιχεία 

διακρατούμενα 
έως τη λήξη 

Σύνολο 

Πελάτες 52.440 0 0 52.440 
Απαιτήσεις από συνδεόμενα μέρη  102.188 0 0 102.188 
Έξοδα προπληρωθέντα και λοιπές απαιτήσεις 19.275 0 0 19.275 
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις -46.611 0 0 -46.611 

Εισηγμένα λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία 0 24 0 24 

Μη-εισηγμένα λοιπά χρηματοοικονομικά 
στοιχεία 

0 3.219 0 3.219 

Σύνολο 127.292 3.243 0 130.535 
     

Μακροπρόθεσμα 200 3.243 0 3.443 
Βραχυπρόθεσμα 127.092 0 0 127.092 
Σύνολο 127.292 3.243 0 130.535 
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30/6/2016     

Χρηματοοικονομικές 
υποχρεώσεις: 

Χρημ/κές 
υποχρεώσεις 

απεικονιζόμενες 
στο 

αποσβεσμένο 
κόστος 

Χρημ/κές 
υποχρεώσεις 

απεικονιζόμενες 
στην εύλογη 
αξία μέσω 

αποτελεσμάτων 

Χρημ/κές 
υποχρεώσεις 

απεικονιζόμενες 
στην εύλογη 
αξία μέσω 

λοιπών 
συνολικών 

εσόδων 

Σύνολο 

Προμηθευτές 9.343 0 0 9.343 
Υποχρεώσεις προς συνδεόμενα μέρη  43.720 0 0 43.720 
Λοιπές υποχρεώσεις 7.346 0 0 7.346 

Παράγωγα χρηματοοικονομικά 
προϊόντα 

0 0 67 67 

Δανεισμός και χρηματοδοτικές 

μισθώσεις 
287.931 0 0 287.931 

Σύνολο 348.340 0 67 348.407 
 

    

Μακροπρόθεσμες 287.806 0 0 287.806 
Βραχυπρόθεσμες 60.534 0 67 60.601 
Σύνολο 348.340 0 67 348.407 
 
 

31/12/2015     

Χρηματοοικονομικές 
υποχρεώσεις: 

Χρημ/κές 
υποχρεώσεις 

απεικονιζόμενες 
στο 

αποσβεσμένο 
κόστος 

Χρημ/κές 
υποχρεώσεις 

απεικονιζόμενες 
στην εύλογη 

αξία μέσω 
αποτελεσμάτων 

Χρημ/κές 
υποχρεώσεις 

απεικονιζόμενες 

στην εύλογη 
αξία μέσω 

λοιπών 
συνολικών 

εσόδων 

Σύνολο 

Προμηθευτές 10.339 0 0 10.339 
Υποχρεώσεις προς συνδεόμενα μέρη  45.248 0 0 45.248 
Λοιπές υποχρεώσεις 6.613 0 0 6.613 

Παράγωγα χρηματοοικονομικά 
προϊόντα 

0 0 0 0 

Δανεισμός και χρηματοδοτικές 
μισθώσεις 

282.031 0 0 282.031 

Σύνολο 344.231 0 0 344.231 
 

    

Μακροπρόθεσμες 280.673 0 0 280.673 

Βραχυπρόθεσμες 63.558 0 0 63.558 
Σύνολο 344.231 0 0 344.231 
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Εκτίμηση εύλογης αξίας 
 

Παρακάτω, παρουσιάζεται μία σύγκριση, ανά κατηγορία, των λογιστικών και εύλογων αξιών των 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων του Ομίλου και της Εταιρίας την 30η Ιουνίου 

2016 και 31η Δεκεμβρίου 2015: 

 
ΟΜΙΛΟΣ 

 
Λογιστική αξία 

 
Εύλογη αξία 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά 

στοιχεία 
 30/6/2016  31/12/2015 

 
 30/6/2016  31/12/2015 

      Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία 
μακροπρόθεσμα - ταξινομημένα ως 
"Διαθέσιμα προς πώληση"  

23.004 26.085 
 

23.004 26.085 

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 55.154 70.225 
 

55.154 70.225 

Εμπορικές και λοιπές 

βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις 
166.779 202.732 

 
166.779 202.732 

Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία 
βραχυπρόθεσμα - ταξινομημένα ως 
"Διακρατούμενα έως τη λήξη"  

0 0 
 

0 0 

Ταμείο και ταμειακά διαθέσιμα 213.086 276.609 
 

213.086 276.609 

Σύνολο 458.023 575.651   458.023 575.651 

      Χρηματοοικονομικές 
υποχρεώσεις 

     
      Μακροπρόθεσμα δάνεια 507.001 716.094 

 
502.534 708.265 

Λοιπές μακροπρόθεσμες 
υποχρεώσεις 

18.395 19.113 
 

18.395 19.113 

Υποχρεώσεις από 
χρηματοοικονομικές μισθώσεις 

1.073 1.966 
 

1.073 1.966 

Εμπορικές και λοιπές 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
104.227 135.280 

 
104.227 135.280 

Βραχυπρόθεσμα δάνεια και 
χρηματοοικονομικές μισθώσεις 

215.801 36.180 
 

216.002 36.412 

Σύνολο 846.497 908.633   842.231 901.036 
      

 
 

 
ΕΤΑΙΡΙΑ 

 
Λογιστική αξία 

 
Εύλογη αξία 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά 
στοιχεία 

 30/6/2016  31/12/2015 
 

 30/6/2016  31/12/2015 

      Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία 
μακροπρόθεσμα - ταξινομημένα ως 
"Διαθέσιμα προς πώληση"  

3.242 3.243 
 

3.242 3.243 

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 144 200 
 

144 200 
Εμπορικές και λοιπές 

βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις 
111.291 127.092 

 
111.291 127.092 

Ταμείο και ταμειακά διαθέσιμα 42.616 35.859 
 

42.616 35.859 
Σύνολο 157.293 166.394 

 
157.293 166.394 

      Χρηματοοικονομικές 

υποχρεώσεις      

      Μακροπρόθεσμα δάνεια 287.806 280.673 
 

287.806 280.673 
Εμπορικές και λοιπές 
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

60.476 62.200 
 

60.476 62.200 

Βραχυπρόθεσμα δάνεια και 

χρηματοοικονομικές μισθώσεις 
125 1.358 

 
125 1.358 

Σύνολο 348.407 344.231 
 

348.407 344.231 
      

 
Η διοίκηση εκτίμησε ότι η λογιστική αξία του ταμείου και των ταμειακών διαθεσίμων, των εμπορικών και 

λοιπών βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων, των εμπορικών και λοιπών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 

προσεγγίζει την εύλογη αξία τους, κυρίως λόγω των βραχυπρόθεσμων λήξεών τους. 

 
 



ΙΝΤΡΑΛΟΤ Όμιλος εταιριών                                                                                  

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την περίοδο που έληξε την 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2016        
 

49 
 

 

Ιεραρχία εύλογης αξίας 

 
Ο Όμιλος ταξινομεί τις επιμετρήσεις της εύλογης αξίας χρησιμοποιώντας ιεράρχηση εύλογης αξίας που 

αντικατοπτρίζει τη σημασία των εισροών που χρησιμοποιούνται για την πραγματοποίηση των επιμετρήσεων 

αυτών. Τα επίπεδα ιεράρχησης της εύλογης αξίας είναι τα ακόλουθα:  

 

Επίπεδο 1: επίσημες χρηματιστηριακές τιμές (άνευ προσαρμογής) σε αγορές με σημαντικό όγκο συναλλαγών 

για όμοια περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις  

Επίπεδο 2: εισροές πλην των χρηματιστηριακών τιμών που περιλαμβάνονται στο Επίπεδο 1, οι οποίες μπορούν 

να παρατηρηθούν για το περιουσιακό στοιχείο ή την υποχρέωση, είτε άμεσα (π.χ. τιμές) είτε έμμεσα (δηλαδή 

ως παράγωγο των τιμών)  

Επίπεδο 3: εισροές για το περιουσιακό στοιχείο ή την υποχρέωση που δεν βασίζονται σε παρατηρήσιμα 

δεδομένα 

 της αγοράς (μη παρατηρήσιμες εισροές). 

 

Ο Όμιλος και η Εταιρία κατείχαν την 30/6/2016 τα παρακάτω περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις 

επιμετρώμενα στην εύλογη αξία: 

ΟΜΙΛΟΣ 
Εύλογη αξία 
30/6/2016 

Ιεράρχιση εύλογης αξίας 

Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 

 

    

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία επιμετρώμενα στην εύλογη αξία 
     

Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία - 
ταξινομημένα ως "Διαθέσιμα προς 

πώληση" 

23.004 1.532 0 21.472 

- Εισηγμένες μετοχές 1.532 1.532 0 0 
- Μη εισηγμένες μετοχές 21.472 0 0 21.472 
Παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα 0 0 0 0 
     

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις επιμετρώμενες στην εύλογη αξία 
     

Παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα 67 0 67 0 
 

 

ΕΤΑΙΡΙΑ 
Εύλογη αξία 
30/6/2016 

Ιεράρχιση εύλογης αξίας 

Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 

 

    

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία επιμετρώμενα στην εύλογη αξία 
     

Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία - 
ταξινομημένα ως "Διαθέσιμα προς 
πώληση" 

3.242 23 0 3.219 

- Εισηγμένες μετοχές 23 23 0 0 
- Μη εισηγμένες μετοχές 3.219 0 0 3.219 
Παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα 0 0 0 0 
     

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις επιμετρώμενες στην εύλογη αξία 
     

Παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα 67 0 67 0 
 

Κατά τη διάρκεια του 2016 δεν υπήρξαν μεταφορές μεταξύ του επιπέδου 1 και επιπέδου 2 της ιεράρχησης της 

εύλογης αξίας, ούτε μεταφορές από και προς το επίπεδο 3. 
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Ο Όμιλος και η Εταιρία κατείχαν την 31/12/2015 τα παρακάτω περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις 

επιμετρώμενα στην εύλογη αξία: 

ΟΜΙΛΟΣ 
Εύλογη αξία 
31/12/2015 

Ιεράρχιση εύλογης αξίας 

Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 

 

    

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία επιμετρώμενα στην εύλογη αξία 
     

Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία - 
ταξινομημένα ως "Διαθέσιμα προς 
πώληση" 

26.085 1.812 0 24.273 

- Εισηγμένες μετοχές 1.812 1.812 0 0 
- Μη εισηγμένες μετοχές 24.273 0 0 24.273 
Παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα 0 0 0 0 
     

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις επιμετρώμενες στην εύλογη αξία 
     

Παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα 0 0 0 0 
 

 

ΕΤΑΙΡΙΑ 
Εύλογη αξία 
31/12/2015 

Ιεράρχιση εύλογης αξίας 

Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 

 

    

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία επιμετρώμενα στην εύλογη αξία 
     

Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία - 
ταξινομημένα ως "Διαθέσιμα προς 
πώληση" 

3.243 24 0 3.219 

- Εισηγμένες μετοχές 24 24 0 0 
- Μη εισηγμένες μετοχές 3.219 0 0 3.219 
Παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα 0 0 0 0 
     

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις επιμετρώμενες στην εύλογη αξία 
     

Παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα 0 0 0 0 
 

Κατά τη διάρκεια του 2015 δεν υπήρξαν μεταφορές μεταξύ του επιπέδου 1 και επιπέδου 2 της ιεράρχησης της 

εύλογης αξίας, ούτε μεταφορές από και προς το επίπεδο 3. 

 

Συμφωνία για επαναλαμβανόμενες επιμετρήσεις της εύλογης αξίας ταξινομούμενες στο 3ο επίπεδο 
της ιεραρχίας εύλογης αξίας: 
 

Μη εισηγμένες μετοχές ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΙΑ 

  
 

 Υπόλοιπο 1/1/2015 33.367  3.219 
Επιστροφή κεφαλαίου -10.726  0 
Αγορές περιόδου 1.650  0 

Συναλλαγματικές διαφορές -18  0 
Υπόλοιπο 31/12/2015 24.273  3.219 

Αγορές περιόδου 500  0 
Επιστροφή κεφαλαίου -3.299  0 
Συναλλαγματικές διαφορές -2  0 
Υπόλοιπο 30/6/2016 21.472  3.219 

 
Μέθοδοι αποτίμησης και παραδοχές  

Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων είναι το ποσό στο οποίο θα 

μπορούσε το περιουσιακό στοιχείο να πωληθεί ή η υποχρέωση να μεταφερθεί σε μια συνήθη συναλλαγή 

μεταξύ των συμμετεχόντων στην αγορά, εκτός από μια αναγκαστική πώληση ή εκκαθάριση. 
 

 

Οι ακόλουθες μέθοδοι και υποθέσεις χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση των εύλογων αξιών: 
 

 Η εύλογη αξία των εισηγμένων μετοχών (ταξινομημένες ως «Διαθέσιμες προς πώληση») προέρχεται από 

χρηματιστηριακές τιμές κλεισίματος σε ενεργείς αγορές κατά την ημερομηνία αναφοράς. 

 Η εύλογη αξία των μη εισηγμένων μετοχών (ταξινομημένες ως «Διαθέσιμες προς πώληση») εκτιμάται σε 

συνάρτηση με την τρέχουσα αγοραία αξία ενός άλλου στοιχείου ουσιωδώς όμοιου, ή χρησιμοποιώντας ένα 
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μοντέλο DCF. Η αποτίμηση μέσω DCF μοντέλου απαιτεί από τη διοίκηση να κάνει ορισμένες παραδοχές 

σχετικά με τα δεδομένα του μοντέλου, συμπεριλαμβανομένων των εκτιμώμενων ταμειακών ροών, το 

προεξοφλητικό επιτόκιο, τον πιστωτικό κίνδυνο και τη μεταβλητότητα. Οι πιθανότητες των διαφόρων 

εκτιμήσεων εντός του εύρους μπορούν να εκτιμηθούν αξιόπιστα και χρησιμοποιούνται στην εκτίμηση της 

διοίκησης για την εύλογη αξία αυτών των μη εισηγμένων μετοχών. 

 Η εύλογη αξία των εισηγμένων ομολόγων βασίζεται σε χρηματιστηριακές τιμές κατά την ημερομηνία 

αναφοράς. Η εύλογη αξία των μη εισηγμένων μέσων, δάνεια από τράπεζες και άλλες χρηματοοικονομικές 

υποχρεώσεις, υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις, καθώς και άλλων μη βραχυπρόθεσμων 

χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων υπολογίζεται με την προεξόφληση των μελλοντικών ταμειακών ροών 

χρησιμοποιώντας επιτόκια που διατίθενται σήμερα για δανεισμό με ανάλογους όρους, πιστωτικό κίνδυνο 

και εναπομένουσες διάρκειες. 

 Ο Όμιλος χρησιμοποιεί παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα, όπως συμβόλαια προθεσμιακών πράξεων 

συναλλάγματος, συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων, συμβάσεις ανταλλαγής νομισμάτων και άλλα 

παράγωγα για την αντιστάθμιση κινδύνων που συνδέονται με διακυμάνσεις επιτοκίων και 

συναλλαγματικών ισοτιμιών. Τα παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα, αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους, 

σε κάθε ημερομηνία αναφοράς. Η εύλογη αξία των εν λόγω παραγώγων υπολογίζεται κυρίως με βάση την 

αγοραία αξία και επιβεβαιώνεται από τα αντισυμβαλλόμενα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. 

 

Περιγραφή των σημαντικών μη παρατηρήσιμων δεδομένων της αποτίμησης: 

Η εύλογη αξία των μη εισηγμένων μετοχών (ταξινομημένων ως «Διαθέσιμες προς πώληση») εκτός του ότι 

είναι ευαίσθητη σε μια λογικά πιθανή αλλαγή στις προβλέψεις ταμειακών ροών και το προεξοφλητικό επιτόκιο, 

είναι επίσης ευαίσθητη σε μια λογικά πιθανή αλλαγή στα ποσοστά ανάπτυξης. Η αποτίμηση απαιτεί από τη 

διοίκηση να χρησιμοποιεί μη παρατηρήσιμα δεδομένα στο μοντέλο, εκ των οποίων τα σημαντικότερα 

παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες. Η διοίκηση αξιολογεί τακτικά μια σειρά από λογικά πιθανές 

εναλλακτικές λύσεις για αυτά τα σημαντικά μη παρατηρήσιμα δεδομένα και προσδιορίζει την επίδρασή τους 

επί της συνολικής εύλογης αξίας. 

 
 

Μη εισηγμένες μετοχές (ταξινομημένες ως «Διαθέσιμες προς πώληση») 
 

Μέθοδος 
αποτίμησης 

Σημαντικά μη παρατηρήσιμα 
δεδομένα  

Εύρος 
(Μέσος Σταθμικός Όρος) 

31/12/2015 31/12/2014 

DCF 

Ρυθμός ανάπτυξης πωλήσεων 
6.0% - 6.0% 

(6.0%) 
1.0% - 64.6% 

(28.3%) 
Ρυθμός ανάπτυξης πέραν της 

περιόδου προϋπολογισμών  

0.0% - 6.0% 

(5.7%) 

1.0% - 1.6% 

(1.6%) 

Επιτόκια προεξόφλησης (WACC) 7.9% - 19.5% 
(19.0%) 

7.9% - 14.8% 
(14.6%) 

 
Ανάλυση ευαισθησίας των ανακτήσιμων ποσών: 

Στις 31/12/2015, ο Όμιλος ανέλυσε την ευαισθησία των ανακτήσιμων ποσών σε μια λογική και πιθανή αλλαγή 

σε κάποια από τα παραπάνω σημαντικά μη παρατηρήσιμα δεδομένα (ενδεικτικά αναφέρεται η αλλαγή μιας 

εκατοστιαίας μονάδας στον ρυθμό ανάπτυξης πέραν της περιόδου προϋπολογισμών και στα επιτόκια 

προεξόφλησης). Οι αναλύσεις αυτές δεν δείχνουν μια κατάσταση στην οποία η λογιστική αξία των σημαντικών 

επενδύσεων του Ομίλου σε μη εισηγμένες μετοχές υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό τους.  
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2.19 ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 

Α.  ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ 
 

Οι Εταιρίες του Ομίλου με τις αντίστοιχες διευθύνσεις τους και τα ποσοστά συμμετοχής που  

περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις είναι: 

I. Μέθοδος πλήρους ενοποίησης: ΕΔΡΑ 
% ΑΜΕΣΗΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

% ΕΜΜΕΣΗΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ % 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. Μαρούσι, Ελλάδα Μητρική Μητρική - 

3. ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ Α.Ε. Μαρούσι, Ελλάδα 95% 5% 100% 

24. BETTING CYPRUS LTD Λευκωσία, Κύπρος  100% 100% 

 INTRALOT AUSTRALIA PTY LTD 
Μελβούρνη, 

Αυστραλία 
100%  100% 

28. INTRALOT GAMING SERVICES PTY 
Μελβούρνη, 

Αυστραλία 
 100% 100% 

 INTRALOT IBERIA HOLDINGS SA Μαδρίτη, Ισπανία 100%  100% 

29. INTRALOT JAMAICA LTD Κίνγκστον, Τζαμάικα  100% 100% 

29. INTRALOT TURKEY A.S. Κων/πολη, Τουρκία 50% 49,99% 99,99% 

29. INTRALOT DE MEXICO LTD Μεξικό Σίτι, Μεξικό  99,8% 99,8% 

29. INTRALOT CHILE SPA Σαντιάγο, Χιλή  100% 100% 

29. INTELTEK INTERNET AS Κων/πολη, Τουρκία 20% 25% 45% 

30. AZERINTELTEK AS 
Μπακού, 

Αζερμπαϊτζάν 
 22,95% 22,95% 

2,4. INTRALOT DE PERU SAC Λίμα, Περού 95,18% 4,82% 100% 

 POLDIN LTD Βαρσοβία, Πολωνία 100%  100% 

 ΑΤΡΟΠΟΣ Α.Ε. Μαρούσι, Ελλάδα 100%  100% 

 INTRALOT SERVICES S.A. Παιανία, Ελλάδα 100%  100% 

 INTRALOT ADRIATIC DOO Ζάγκρεμπ, Κροατία 100%  100% 

 
BILYONER INTERAKTIF HIZMELTER AS 

GROUP 
Κων/πολη, Τουρκία 50,01%  50,01% 

 INTRALOT MAROC S.A. 
Καζαμπλάνκα, 

Μαρόκο 
99,83%  99,83% 

2. 
GAMING SOLUTIONS INTERNATIONAL 

LTDA 
Μπογκοτά, Κολομβία 99% 1% 100% 

2. INTRALOT INTERACTIVE S.A. Μαρούσι, Ελλάδα 65,24% 30,70% 95,94% 

 INTRALOT GLOBAL SECURITIES B.V. 
Άμστερνταμ, 

Ολλανδία 
100%  100% 

1. INTRALOT FINANCE LUXEMBOURG S.A. 
Λουξεμβούργο, 

Λουξεμβούργο 
 100% 100% 

1. INTRALOT CAPITAL LUXEMBOURG S.A. 
Λουξεμβούργο, 

Λουξεμβούργο 
 100% 100% 

1,2,3,4. INTRALOT GLOBAL HOLDINGS B.V. 
Άμστερνταμ, 

Ολλανδία 
 100% 100% 

5. INTRALOT INC Ατλάντα, ΗΠΑ  100% 100% 

12. DC09 LLC Γουίλμινγκτον, ΗΠΑ  49% 49% 

5. ILOT CAPITAL UK LTD 
Χερτφορντσάιρ, 

Ηνωμένο Βασίλειο 
0,02% 99,98% 100% 

5. ILOT INVESTMENT UK LTD 
Χερτφορντσάιρ, 

Ηνωμένο Βασίλειο 
0,02% 99,98% 100% 

5. INTRALOT NEDERLAND B.V. 
Άμστερνταμ, 

Ολλανδία 
 100% 100% 

5. LOTROM S.A. 
Βουκουρέστι, 

Ρουμανία 
 60% 60% 

5. INTRALOT BEIJING Co LTD Πεκίνο, Κίνα  100% 100% 

5. TECNO ACCION S.A. 
Μπουένος Άιρες, 

Αργεντινή 
 50,01% 50,01% 

5. TECNO ACCION SALTA S.A. 
Μπουένος Άιρες, 

Αργεντινή 
 50,01% 50,01% 

5. MALTCO LOTTERIES LTD Βαλέτα, Μάλτα  73% 73% 

5. INTRALOT NEW ZEALAND LTD 
Ουέλινγκτον, Νέα 

Ζηλανδία 
 100% 100% 

5. INTRALOT DO BRAZIL LTDA Σαο Πάολο, Βραζιλία  80% 80% 

14. OLTP LTDA 
Ριο Ντε Τζανέιρο, 

Βραζιλία 
 80% 80% 
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I. Μέθοδος πλήρους ενοποίησης: ΕΔΡΑ 
% ΑΜΕΣΗΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

% ΕΜΜΕΣΗΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ % 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

5. INTRALOT ARGENTINA S.A. 
Μπουένος Άιρες, 

Αργεντινή 
 100% 100% 

5. INTRALOT GERMANY GMBH Μόναχο, Γερμανία  100% 100% 

5. INTRALOT HOLDING & SERVICES S.p.A. ¹ Ρώμη, Ιταλία  100% 100% 

5,7. INTRALOT GAMING MACHINES S.p.A. ¹ Ρώμη, Ιταλία  100% 100% 

7. INTRALOT ITALIA S.p.A ¹ Ρώμη, Ιταλία  100% 100% 

13. VENETA SERVIZI S.R.L. ¹ 
Μογκλιάνο Βενέτο, 

Ιταλία 
 100% 100% 

5. INTRALOT SOUTH KOREA S.A. Σεούλ, Ν.Κορέα  100% 100% 

5. INTRALOT FINANCE UK PLC 
Λονδίνο, Ηνωμένο 

Βασίλειο 
 100% 100% 

5. INTRALOT ASIA PACIFIC LTD Χονγκ Κονγκ, Κίνα  100% 100% 

5. WHITE EAGLE INVESTMENTS LTD 
Χερτφορντσάιρ, 

Ηνωμένο Βασίλειο 
 100% 100% 

5. BETA RIAL Sp.Zoo Βαρσοβία, Πολωνία  100% 100% 

5. POLLOT Sp.Zoo Βαρσοβία, Πολωνία  100% 100% 

15,16,17 TOTOLOTEK S.A. Βαρσοβία, Πολωνία  95,45% 95,45% 

5. INTRALOT SLOVAKIA SPOL. S.R.O. 
Μπρατισλάβα, 

Σλοβακία 
 100% 100% 

5. SLOVENSKE LOTERIE A.S. 
Μπρατισλάβα, 

Σλοβακία 
 51% 51% 

5. NIKANTRO HOLDINGS Co LTD Λευκωσία, Κύπρος  100% 100% 

19. LOTERIA MOLDOVEI S.A. Κισινάου, Μολδαβία 47,90% 32,85% 80,75% 

5. 
INTRALOT BETTING OPERATIONS 

(CYPRUS) LTD 
Λευκωσία, Κύπρος  54,95% 54,95% 

5,6. ROYAL HIGHGATE LTD Λευκωσία, Κύπρος  35,08% 35,08% 

5. INTRALOT LEASING NEDERLAND B.V. 
Άμστερνταμ, 

Ολλανδία 
 100% 100% 

5. INTRALOT IRELAND LTD Δουβλίνο, Ιρλανδία  100% 100% 

5. BILOT INVESTMENT LTD Σόφια, Βουλγαρία  100% 100% 

5. TECNO ACCION URUGUAY S.A. 
Μοντεβιδέο, 

Ουρουγουάη 
 50,10% 50,10% 

5. INTRALOT CYPRUS GLOBAL ASSETS LTD Λευκωσία, Κύπρος  100% 100% 

8. INTRALOT OOO Μόσχα, Ρωσία  100% 100% 

26. INTRALOT DISTRIBUTION OOO Μόσχα, Ρωσία  100% 100% 

8. INTRALOT ST. LUCIA LTD 
Κέιστρις, Σάντα 

Λουτσία 
 100% 100% 

9. INTRALOT GUATEMALA S.A. 
Γουατεμάλα Σίτι, 

Γουατεμάλα 
 100% 100% 

10. 
LOTERIAS Y APUESTAS DE GUATEMALA 

S.A. 

Γουατεμάλα Σίτι, 

Γουατεμάλα 
 51% 51% 

9. INTRALOT DOMINICANA S.A. 

Άγιος Δομίνικος, 

Δομινικανή 

Δημοκρατία 

 100% 100% 

9. INTRALOT LATIN AMERICA INC Μαϊάμι, ΗΠΑ  100% 100% 

9. INTRALOT SURINAME LTD 
Παραμαρίμπο, 

Σουρινάμ 
 100% 100% 

9. CARIBBEAN VLT SERVICES LTD 
Κέιστρις, Σάντα 

Λουτσία 
 50,001% 50,001% 

9. INTRALOT CARIBBEAN VENTURES LTD 
Κέιστρις, Σάντα 

Λουτσία 
 50,05% 50,05% 

11. SUPREME VENTURES LTD Κίνγκστον, Τζαμάικα  24,97% 24,97% 

 
ΙΝTRALOT HOLDINGS INTERNATIONAL 

LTD 
Λευκωσία, Κύπρος 100%  100% 

2. INTRALOT INTERNATIONAL LTD Λευκωσία, Κύπρος  100% 100% 

3. INTRALOT OPERATIONS LTD Λευκωσία, Κύπρος  100% 100% 

2,4. NETMAN SRL 
Βουκουρέστι, 

Ρουμανία 
 100% 100% 

2. BILOT EOOD Σόφια, Βουλγαρία  100% 100% 

20. EUROFOOTBALL LTD Σόφια, Βουλγαρία  49% 49% 

21. EUROFOOTBALL PRINT LTD Σόφια, Βουλγαρία  49% 49% 

2. INTRALOT TECHNOLOGIES LTD Λευκωσία, Κύπρος  100% 100% 

23. INTRALOT LOTTERIES LTD Λευκωσία, Κύπρος 51% 49% 100% 



ΙΝΤΡΑΛΟΤ Όμιλος εταιριών                                                                                  

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την περίοδο που έληξε την 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2016        
 

54 
 

I. Μέθοδος πλήρους ενοποίησης: ΕΔΡΑ 
% ΑΜΕΣΗΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

% ΕΜΜΕΣΗΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ % 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

23. INTRALOT INVESTMENTS LTD Λευκωσία, Κύπρος 51% 49% 100% 

2. INTRALOT BUSINESS DEVELOPMENT LTD Λευκωσία, Κύπρος  100% 100% 

2. 
GAMING SOLUTIONS INTERNATIONAL 

SAC 
Λίμα, Περού  100% 100% 

2. NAFIROL S.A. 
Μοντεβιδέο, 

Ουρουγουάη 
 100% 100% 

2. LEBANESE GAMES S.A.L Βηρυτός, Λίβανος  99,99% 99,99% 

2. INTRALOT HONG KONG HOLDINGS LTD Χονγκ Κονγκ, Κίνα  100% 100% 

2. ENTERGAMING LTD Άλντερνυ, Γκέρνσεϊ  100% 100% 

2. 
INTRALOT BETTING OPERATIONS RUSSIA 

LTD 
Λευκωσία, Κύπρος  100% 100% 

25. FAVORIT BOOKMAKERS OFFICE OOO Mόσχα, Ρωσία  100% 100% 
      

II. Μέθοδος καθαρής θέσης: ΕΔΡΑ 
% ΑΜΕΣΗΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

% ΕΜΜΕΣΗΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ % 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 LOTRICH INFORMATION Co LTD Ταϊπέι, Ταϊβαν 40%  40% 

 INTRALOT SOUTH AFRICA LTD 
Γιοχάνεσμπουργκ, N. 

Αφρική 
45%  45% 

3. GOREWARD LTD Ταϊπέι, Ταϊβαν  49,99% 49,99% 

31. PRECIOUS SUCCESS LTD GROUP Χονγκ Κονγκ, Κίνα  24,49% 24,49% 

31. GAIN ADVANCE GROUP LTD Χονγκ Κονγκ, Κίνα  49,99% 49,99% 

22. KTEMS HOLDINGS CO LTD Σεούλ, Ν.Κορέα  49,99% 49,99% 

31. OASIS RICH INTERNATIONAL LTD Ταϊπέι, Ταϊβαν  44,99% 44,99% 

32. 
WUSHENG COMPUTER TECHNOLOGY 

(SHANGHAI) CO LTD 
Σαγκάη, Κίνα  44,99% 44,99% 

5. BIT8 LTD Βαλέτα, Μάλτα  35% 35% 

18. SWITCH IT NV 
Βίλεμσταντ, 

Κουρακάο  
 35% 35% 

2. UNICLIC LTD Λευκωσία, Κύπρος  50% 50% 

27. DOWA LTD Λευκωσία, Κύπρος  30% 30% 

5. GAMENET GROUP S.p.A. Ρώμη, Ιταλία  20% 20% 

33. INTRALOT HOLDING & SERVICES S.p.A. ¹ Ρώμη, Ιταλία  20% 20% 

33,7. INTRALOT GAMING MACHINES S.p.A. ¹ Ρώμη, Ιταλία  20% 20% 

7. INTRALOT ITALIA S.p.A ¹ Ρώμη, Ιταλία  20% 20% 

13. VENETA SERVIZI S.R.L. ¹ 
Μογκλιάνο Βενέτο, 

Ιταλία 
 20% 20% 

33. GAMENET S.p.A. ² Ρώμη, Ιταλία  20% 20% 

34. GAMENET ENTERTAINMENT S.R.L. Ρώμη, Ιταλία  20% 20% 

34. GAMENET SCOMMESSE S.p.A. Ρώμη, Ιταλία  20% 20% 

34. GAMENET RENTING S.R.L. Ρώμη, Ιταλία  20% 20% 

34. GAMENET FORMAZIONE S.R.L. Ρώμη, Ιταλία  20% 20% 

34. GNETWORK S.R.L. Ρώμη, Ιταλία  20% 20% 

34. VERVE S.p.A. Ρώμη, Ιταλία  10,20% 10,20% 

34. BILLIONS ITALIA S.R.L. Ρώμη, Ιταλία  10,20% 10,20% 
      

Θυγατρική της: 

1: Intralot Global Securities BV 13: Intralot Italia S.p.A. 25: Intralot Betting Operations Russia LTD 

2: Intralot Holdings International LTD 14: Intralot Do Brazil LTDA 26: Intralot OOO 

3: Intralot International LTD 15: Pollot Sp.Zoo 27: Uniclic LTD 

4: Intralot Operations LTD 16: White Eagle Investments LTD 28: Intralot Australia PTY LTD 

5: Intralot Global Holdings BV 17: Beta Rial Sp.Zoo. 29: Intralot Iberia Holdings S.A. 

6: Intralot Betting Operations(Cyprus) LTD 18: Bit8 LTD  30: Inteltek Internet AS 

7: Intralot Holding & Services S.p.A. 19: Nikantro Holdings Co LTD 31: Goreward LTD 

8: Intralot Cyprus Global Assets LTD 20: Bilot EOOD 32: Oasis Rich International LTD 

9: Intralot St.Lucia LTD 21: Eurofootball LTD 33: Gamenet Group S.p.A. 

10: Intralot Guatemala S.A. 22: Gain Advance Group LTD 34: Gamenet S.p.A. 

11: Intralot Caribbean Ventures LTD 23: Intralot Technologies LTD  

12: Intralot Inc  24: Εταιρία Στοιχημάτων Α.Ε.  
   

¹ Οι εταιρείες Intralot Holding & Services S.p.A., Intralot Gaming Machines S.p.A., Intralot Italia S.p.A. και Veneta Servizi Srl ενοποιήθηκαν 

μέχρι την 27/6/2016 με την μέθοδο πλήρους ενοποίησης και από την 28/6/2016 με την μέθοδο της καθαρής θέσης μετά την εισφορά τους 

από την Intralot Global Holdings BV στην Gamenet Group S.p.A. στα πλαίσια της συμφωνίας με την Trilantic Capital Partners Europe, τον 

κύριο μέτοχο της Gamenet S.p.A. (σημείωση 2.19.Α.VIII.Α). 

² Η συγγενής εταιρία Gamenet S.p.A. συμμετέχει στις εταιρίες Gamenet Renting S.R.L. (100%), Gamenet Formazione S.R.L. (100%) και 

Verve S.p.A. (51%) οι οποίες δεν ενοποιήθηκαν την 30/6/2016 καθώς δεν θεωρήθηκαν σημαντικές για τον Όμιλο. 
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Οι εταιρίες Άτροπος Α.Ε., Nafirol S.A., Intralot Dominicana S.A., Gaming Solutions International Ltda και 

Gain Advance Group LTD είναι σε διαδικασία εκκαθάρισης. Τον Μάρτιο του 2016 ολοκληρώθηκε η διαδικασία 

εκκαθάρισης της συγγενούς εταιρίας Ktems Holdings Co LTD. 
 

Ο Όμιλος έχει επίσης μικρής αξίας λοιπές συμμετοχές σε θυγατρικές και συγγενείς για τις οποίες σε σχέση με 

την ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. δεν υφίσταται σχέση μητρικής – θυγατρικής με τη μορφή της νομικής οντότητας. 

Την 30/6/2016, ο Όμιλος ή οι θυγατρικές του δεν είχαν σημαντικούς συμβατικούς ή εκ του νόμου 

περιορισμούς στην ικανότητά τους να έχουν πρόσβαση ή να χρησιμοποιούν τα περιουσιακά στοιχεία και να 

τακτοποιούν τις υποχρεώσεις του Ομίλου. 
 

Οι παρακάτω θυγατρικές εταιρίες με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο εξαιρούνται από τις απαιτήσεις του Νόμου περί 

Εταιριών του 2006 σχετικά με τον υποχρεωτικό έλεγχο των ατομικών λογαριασμών μιας εταιρίας δυνάμει του 

τμήματος 479A του Νόμου αυτού: 

Intralot Finance UK Plc (αριθμός εταιρίας 6451119) 

White Eagle Investments Limited (αριθμός εταιρίας 3450868) 

Ilot Capital UK Limited (αριθμός εταιρίας 9614324) 

Ilot Investments UK Limited (αριθμός εταιρίας 9614271) 

Ωστόσο, η Intralot Finance UK Plc έχει ελεγχθεί το 2015 για σκοπούς πληροφόρησης του Ομίλου βάσει των 

ΔΠΧΑ. 
 

 

ΙΙΙ. Εξαγορές επιχειρήσεων  
 
 

Α) Entergaming Ltd – Ηνωμένο Βασίλειο 

Στο τέλος Μάρτιου του 2016, ο Όμιλος απέκτησε το 100% των δικαιωμάτων ψήφου της Entergaming Ltd με 

έδρα το Άλντερνυ, ενός διοργανωτή online αθλητικών στοιχημάτων με σημαντική βάση δεδομένων παικτών. 

Ο Όμιλος απέκτησε την Entergaming Ltd με σκοπό τον εμπλουτισμό της γκάμας προϊόντων που προσφέρει και 

την επέκταση του πελατολογίου του. 

Οι εύλογες αξίες των αναγνωρίσιμων  περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της Entergaming Ltd κατά 

την ημερομηνία απόκτησης ήταν:  

 Εύλογη αξία 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 11.964 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις -9.774 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις -2.190 

Συνολική εύλογη αξία καθαρών αναγνωρίσιμων περιουσιακών στοιχείων 0 
  

Υπεραξία που αναγνωρίστηκε κατά την απόκτηση 0 

Συνολικό τίμημα εξαγοράς 0 
  

Ανάλυση ταμειακών ροών κατά την απόκτηση:  

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα που αποκτήθηκαν 0 

Τίμημα εξαγοράς σε μετρητά  0 

Καθαρή ταμειακή ροή κατά την απόκτηση 0 
 

 

Β) Όμιλος Eurobet Ltd - Βουλγαρία  

Τον Απρίλιο του 2016 ο Όμιλος ανακοίνωσε την εξαγορά, μέσω της Βουλγαρικής θυγατρικής του Bilot 

Investment Ltd, στρατηγικού μεριδίου της Eurobet Ltd, κορυφαίας εταιρίας τυχερών παιχνιδιών στην 

Βουλγαρία. Ο Όμιλος εξαγόρασε μερίδιο 49% της Eurobet Ltd, η οποία προσφέρει στη Βουλγαρική αγορά 

αριθμοπαιχνίδια  και ξυστά λαχεία μέσω ενός δικτύου 1.100 σημείων πώλησης σε όλη τη χώρα. Ο Όμιλος 

διαθέτει ήδη ισχυρή παρουσία στην Βουλγαρία κατέχοντας από το 2002 μερίδιο 49% της Eurofootball Ltd, 

εταιρίας που προσφέρει ζωντανό στοίχημα και στοίχημα προκαθορισμένης απόδοσης μέσω ενός δικτύου 850 

σημείων πώλησης. Tο κόστος της συναλλαγής θα ανέλθει στα €19,5 εκατ. και θα καταβληθεί ως εξής: €5,85 
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εκατ. προκαταβολή και το υπόλοιπο ποσό σε δόσεις κατά τη διάρκεια περιόδου 18 μηνών. Ο δείκτης 

EV/Ebitda για την εξαγορά του μεριδίου διαμορφώθηκε σε περίπου 5x. Η εξαγορά ολοκληρώθηκε στις αρχές 

Ιουλίου του 2016, κατόπιν εγκρίσεως από την Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού. Ο Όμιλος Eurobet 

(Eurobet Ltd, Eurobet Trading Ltd & ICS SA) θα ενοποιηθεί από τον Ιούλιο του 2016 με την μέθοδο πλήρους 

ενοποίησης. 

 
ΙV. Νέες Εταιρίες Ομίλου: 
 

Ο Όμιλος προχώρησε κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2016 στην ίδρυση των θυγατρικών εταιριών 

Bilot Investment Ltd (100%), Intralot Chile S.p.A. (100%) και Tecno Accion Uruguay S.A. (50,01%) καθώς 

και της συγγενούς εταιρίας Gamenet Group S.p.A. (20%).   

 
V. Μεταβολές ποσοστών συμμετοχής που πραγματοποιήθηκαν το 2016 
 

Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2016 ο Όμιλος δεν πραγματοποίησε καμία μεταβολή ποσοστού 

συμμετοχής σε θυγατρική ή συγγενή εταιρία. 

 
VI. Αύξηση ΜΚ Θυγατρικών: 
 

Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2016 ο Όμιλος πραγματοποίησε αύξηση ΜΚ με την καταβολή 

μετρητών στην Netman SRL ποσού €212 χιλ., στην Intralot Holding & Services SpA ποσού €13.610 χιλ., 

στην Ilot Capital UK Ltd ποσού €5.630 χιλ., στην Ilot Investments UK Ltd ποσού €5.630 χιλ. και στην Veneta 

Servizi SRL ποσού €15 χιλ.. 

 

VΙI. Διακοπή – Πώληση Εταιριών Ομίλου: 
 

Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2016 ο Όμιλος ολοκλήρωσε την εκκαθάριση και διακοπή της 

συγγενούς εταιρίας Ktems Holdings Co LTD. 

 
VIII. Διακοπείσες δραστηριότητες: 

 
 

 

Α) Ιταλία 
 
 

Στις 25/6/2016 ο Όμιλος ανακοίνωσε ότι υπέγραψε συμφωνία με την Trilantic Capital Partners Europe, τον 

κύριο μέτοχο της Gamenet S.p.A. ("Gamenet") στην Ιταλία, με αντικείμενο τη συγχώνευση των 

δραστηριοτήτων του Ομίλου στην Ιταλία (θυγατρικές εταιρίες Intralot Holding & Services S.p.A., Intralot 

Gaming Machines S.p.A., Intralot Italia S.p.A. και Veneta Servizi Srl), σε αυτές της Gamenet, ενός από τους 

μεγαλύτερους παραχωρησιούχους δικτύου VLT, AWP, στοιχήματος και διαδικτυακών παιγνίων στη χώρα. Η 

συγκεκριμένη ανακοίνωση έγινε σε συνέχεια της ανακοίνωσης για την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας 

(MoU) της 21/3/2016. Μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας στις 27/6/2016 και την έγκριση της αρμόδιας 

Αρχής Ανταγωνισμού, ο Όμιλος πλέον ελέγχει το 20% της συνδυασμένης δραστηριότητας (Gamenet Group 

S.p.A. – σημείωση 2.19.Α.ΙΙ), με ένα δίκτυο περίπου 750 σημείων πώλησης στοιχήματος, τα οποία θα 

συνεχίσουν να φέρουν το εμπορικό σήμα της INTRALOT, περίπου 8.200 VLTs, πάνω από 50.000 AWP και 

περισσότερες από 60 αίθουσες τυχερών παιχνιδιών, ιδιοκτησίας της εταιρίας. Οι παραπάνω θυγατρικές 

εταιρίες παρουσιάζονται στον γεωγραφικό λειτουργικό τομέα «Ευρωπαϊκή Ένωση» (σημείωση 2.2). Την 

31/3/2016 οι παραπάνω δραστηριότητες των θυγατρικών του Ομίλου στην Ιταλία κατατάχθηκαν ως 

περιουσιακά στοιχεία κατεχόμενα προς πώληση και ως διακοπείσες δραστηριότητες. 

Παρακάτω παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των διακοπεισών δραστηριοτήτων των θυγατρικών του Ομίλου 

στην Ιταλία για το πρώτο εξάμηνο του 2016 και 2015 αντίστοιχα: 
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Παρακάτω παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των διακοπεισών δραστηριοτήτων των θυγατρικών του Ομίλου 

στην Ιταλία για το δεύτερο τρίμηνο του 2016 και 2015 αντίστοιχα: 

 

 

Τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία κατεχόμενα προς πώληση των θυγατρικών του Ομίλου στην Ιταλία ανήλθαν 

την 30/6/2016 σε €38.335 χιλ., ενώ η αξία της συμμετοχής του Ομίλου της συνδυασμένης δραστηριότητας 

(Gamenet Group S.p.A.) εκτιμήθηκε σε €83.520 χιλ., διαμορφώνοντας τα κέρδη από πώληση (συγχώνευση) 

των διακοπεισών δραστηριοτήτων σε €45.185 χιλ., τα οποία παρουσιάζονται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων 

του Ομίλου (γραμμή «Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους από διακοπείσες δραστηριότητες»). 

 

Η καθαρή ταμειακή εκροή του Ομίλου κατά την μεταβίβαση των διακοπεισών δραστηριοτήτων στην Ιταλία 

ανήλθε σε €21.112 χιλ., αποτελούμενη από την ταμειακή εισφορά του Ομίλου στην νέα συνδυασμένη 

δραστηριότητα ποσού €13.610 χιλ. και από την αποαναγνώριση των ταμειακών διαθεσίμων των 

συγχωνευομένων θυγατρικών του Ομίλου ποσού €7.502 χιλ.. 

 

Παρακάτω παρουσιάζονται οι καθαρές ταμειακές ροές των διακοπεισών δραστηριοτήτων των θυγατρικών του 

Ομίλου στην Ιταλία: 

 1/1-30/6/2016 1/1-30/6/2015 
Κύκλος εργασιών  323.256 291.180 

Έξοδα -332.739 -301.953 
 Άλλα Έσοδα Εκμεταλλεύσεως 394 334 
Άλλα Έξοδα Εκμεταλλεύσεως -1.150 -1.200 
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσμάτων 

-10.239 -11.639 

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 

3.923 1.163 

Κέρδη / (ζημιές) από πώληση παγίων, ζημιές απομείωσης και διαγραφής παγίων -686 -110 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα -827 -231 
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 3 29 
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων  -11.749 -11.951 
Φόροι εισοδήματος 0 0 
 -11.749 -11.951 
   

Κέρδη / (ζημιές) από πώληση διακοπεισών δραστηριοτήτων 45.185 0 
Αναλογούντες φόροι  0 0 
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους από διακοπείσες δραστηριότητες  33.436 -11.951 

 1/4-30/6/2016 1/4-30/6/2015 
Κύκλος εργασιών  158.954 139.541 
Έξοδα -165.940 -146.557 
 Άλλα Έσοδα Εκμεταλλεύσεως 191 51 
Άλλα Έξοδα Εκμεταλλεύσεως -531 -845 
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσμάτων 

-7.326 -7.810 

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 

-218 -179 

Κέρδη / (ζημιές) από πώληση παγίων, ζημιές απομείωσης και διαγραφής παγίων -377 -110 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα -739 -126 
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 2 29 
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων  -8.440 -8.017 
Φόροι εισοδήματος 0 0 
 -8.440 -8.017 
   

Κέρδη / (ζημιές) από πώληση διακοπεισών δραστηριοτήτων 45.185 0 
Αναλογούντες φόροι  0 0 

Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους από διακοπείσες δραστηριότητες  36.745 -8.017 

 1/1-30/6/2016 1/1-30/6/2015  

Λειτουργικές δραστηριότητες 4.443 1.710 
Επενδυτικές δραστηριότητες -22.627 -1.053 
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες -818 -465 
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της 
περιόδου 

-19.002 192 
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Από το τέλος Ιουνίου, ο Όμιλος ενοποιεί το 20% της συνδυασμένης δραστηριότητας (Gamenet Group S.p.A. 

– σημείωση 2.19.Α.ΙΙ) με την μέθοδο της καθαρής θέσης, τα αποτελέσματα της οποίας παρουσιάζονται στην 

γραμμή «Κέρδη / (ζημιές) από ενοποιήσεις με τη μέθοδο της καθαρής θέσης» στην Κατάσταση 

Αποτελεσμάτων του Ομίλου. 

 
Β) Περού 
 

Στις 26/5/2016 ο Όμιλος ανακοίνωσε ότι ήρθε σε συμφωνία με τον όμιλο Nexus για την πώληση του 80% της 

Intralot de Peru S.A.C., 100% θυγατρικής του Ομίλου στο Περού. Μετά τη συναλλαγή ο Όμιλος θα συνεχίσει 

να αποτελεί τον τεχνολογικό πάροχο της εταιρίας και θα κατέχει το 20% του μετοχικού κεφαλαίου της 

Intralot de Peru S.A.C. Η Intralot de Peru S.A.C. λειτουργεί αριθμοπαιχνίδια και αθλητικά στοιχήματα στη 

χώρα, μέσω ενός δικτύου 3.700 σημείων πώλησης (POS) και του Διαδικτύου. Η συμφωνία συμβαδίζει με τη 

στρατηγική του Ομίλου για τη δημιουργία, σε επιλεκτικές χώρες, στρατηγικών συνεργασιών με ισχυρούς 

τοπικούς εταίρους που προσφέρουν σημαντικές συνέργειες καθώς και την τεχνογνωσία της τοπικής αγοράς, 

ενισχύοντας την ανάπτυξη των τοπικών εταιριών. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής υπόκειται σε συγκεκριμένες 

προϋποθέσεις που προβλέπονται σε τέτοιου είδους συναλλαγές, συμπεριλαμβάνοντας την συναίνεση τρίτων. 

Η παραπάνω θυγατρική εταιρία παρουσιάζεται στον γεωγραφικό λειτουργικό τομέα «Αμερική» (σημείωση 

2.2). Την 30/6/2016 οι παραπάνω δραστηριότητες του Ομίλου στο Περού κατατάχθηκαν ως περιουσιακά 

στοιχεία κατεχόμενα προς πώληση και ως διακοπείσες δραστηριότητες. 

 

Παρακάτω παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των διακοπεισών δραστηριοτήτων του Ομίλου στο Περού 

(Intralot de Peru S.A.C.) για το πρώτο εξάμηνο του 2016 και 2015 αντίστοιχα:          

 

 

Παρακάτω παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των διακοπεισών δραστηριοτήτων του Ομίλου στο Περού 

(Intralot de Peru S.A.C.) για το δεύτερο τρίμηνο του 2016 και 2015 αντίστοιχα:  

 1/1-30/6/2016 1/1-30/6/2015 
Κύκλος εργασιών  62.285 48.560 
Έξοδα -59.110 -45.225 
 Άλλα Έσοδα Εκμεταλλεύσεως 7 129 
Άλλα Έξοδα Εκμεταλλεύσεως -137 -32 
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσμάτων 

3.045 3.432 

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 

5.257 5.853 

Κέρδη / (ζημιές) από πώληση παγίων, ζημιές απομείωσης και διαγραφής παγίων 1 -69 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα -171 -168 
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 124 26 
Συναλλαγματικές Διαφορές -163 627 
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων  2.836 3.848 
Φόροι εισοδήματος -982 -207 
 1.854 3.641 
   

Κέρδη / (ζημιές) από πώληση διακοπεισών δραστηριοτήτων 0 0 
Αναλογούντες φόροι  0 0 

Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους από διακοπείσες δραστηριότητες  1.854 3.641 

 1/4-30/6/2016 1/4-30/6/2015 
Κύκλος εργασιών  32.025 26.852 
Έξοδα -30.613 -24.868 
 Άλλα Έσοδα Εκμεταλλεύσεως 7 98 
Άλλα Έξοδα Εκμεταλλεύσεως -128 -24 
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών 

αποτελεσμάτων 
1.291 2.058 

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 

2.418 3.267 

Κέρδη / (ζημιές) από πώληση παγίων, ζημιές απομείωσης και διαγραφής παγίων 1 -32 
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Παρακάτω παρουσιάζονται τα σημαντικότερα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις των διακοπεισών 

δραστηριοτήτων του Ομίλου στο Περού (Intralot de Peru S.A.C.)  που κατατάχθηκαν ως κατεχόμενα προς 

πώληση την 30/6/2016:  

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παρακάτω 

παρουσιάζονται οι καθαρές ταμειακές ροές των διακοπεισών δραστηριοτήτων του Ομίλου στο Περού (Intralot 

de Peru S.A.C.):  

 

Παρακάτω παρουσιάζονται Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή των διακοπεισών δραστηριοτήτων 

των θυγατρικών του Ομίλου στην Ιταλία καθώς και αυτών της Intralot de Peru SAC: 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα -94 -37 
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 6 19 

Συναλλαγματικές Διαφορές 0 -523 
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων  1.204 1.485 
Φόροι εισοδήματος -534 386 
 670 1.871 
   

Κέρδη / (ζημιές) από πώληση διακοπεισών δραστηριοτήτων 0 0 
Αναλογούντες φόροι  0 0 
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους από διακοπείσες δραστηριότητες  670 1.871 

 30/6/2016 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Ενσώματα πάγια στοιχεία 16.644 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 867 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 1.101 

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 1.098 

Αποθέματα 1.091 

Εμπορικές και λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις 4.768 

Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα 6.398 

Περιουσιακά στοιχεία κατεχόμενα προς πώληση 31.967 
   

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ   

Λοιπές μακροπρόθεσμες προβλέψεις 145 

Βραχυπρόθεσμα δάνεια και χρηματοοικονομικές μισθώσεις 1.170 

Εμπορικές και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  13.157 

Φόροι εισοδήματος πληρωτέοι 666 

Υποχρεώσεις άμεσα σχετιζόμενες με τα περιουσιακά στοιχεία προς 
πώληση 

15.138 

   

Καθαρά περιουσιακά στοιχεία κατεχόμενα προς πώληση 16.829 
  

Ποσά που συμπεριλαμβάνονται σωρευτικά στα λοιπά συνολικά έσοδα:  

Αποθεματικό συναλλαγματικών διαφορών -2.164 

Αποθεματικά περιουσιακών στοιχείων κατεχόμενων προς πώληση -2.164 

 1/1-30/6/2016 1/1-30/6/2015  

Λειτουργικές δραστηριότητες 4.975 8.118 

Επενδυτικές δραστηριότητες -868 -503 
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες -113 -386 
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της 
περιόδου 

3.994 7.229 

   

Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή (€) 
απο διακοπείσες δραστηριότητες 

1/1-30/6/2016 1/1-30/6/2015  

- βασικά 0,2228 -0,0524 
- απομειωμένα  0,2228 -0,0524 
Μέσος Σταθμικός αριθμός μετοχών 158.379.761 158.490.975 
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Β. ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΑ ΒΑΡΗ 
 

Θυγατρική του Ομίλου έχει τραπεζικές διευκολύνσεις ύψους €29,3 εκατ., που αποτελούνται από ένα δάνειο 

ύψους €20 εκατ., υπερανάληψη €5 εκατ., και τραπεζικές εγγυητικές επιστολές €4,3 εκατ.. Οι διευκολύνσεις 

αυτές εξασφαλίζονται με μια πρώτη γενική υποθήκη επί όλων των υφιστάμενων και μελλοντικών 

περιουσιακών στοιχείων της θυγατρικής (στις 30/6/2016 το υπόλοιπο του δανείου ανερχόταν σε €5,0 εκατ., 

οι χρησιμοποιηθείσες εγγυητικές επιστολές €4,0 εκατ. και η υπερανάληψη είχε πλήρως αποπληρωθεί). Επίσης, 

δεύτερη θυγατρική του Ομίλου έχει εξασφαλίσει δάνειο €1,2 εκατ. με υποθήκη επί κτιρίου. 

Δεν υφίστανται άλλοι περιορισμοί, πέραν των ανωτέρω, στην ιδιοκτησία ή μεταβίβαση ή λοιπές επιβαρύνσεις 

επί της ακίνητης περιουσίας του Ομίλου.  

Την 30η Ιουνίου 2016 ο Όμιλος δεν είχε συμβατικές υποχρεώσεις για την αγορά ενσώματων παγίων 

στοιχείων. 

 

Γ. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 
 

ΟΜΙΛΟΣ 

Επίδικες ή 
υπό 

διαιτησία 
διαφορές ¹ 

Ανέλεγκτες 
φορολογικά 

χρήσεις και έξοδα 
φορολογικού 

ελέγχου ² 

Λοιπές 
προβλέψεις ³ 

Συνολικές 
προβλέψεις 

Υπόλοιπο έναρξης περιόδου 4.795 3.852 6.628 15.275 

Προσθήκες περιόδου 12 600 875 1.487 
Χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις 0 0 -1.197 -1.197 
Προεξόφληση 0 0 29 29 
Πώληση θυγατρικής / αλλαγή 
μεθόδου ενοποίησης 

0 -123 -387 -510 

Διακοπείσες δραστηριότητες -145 0 0 -145 
Συναλλαγματικές διαφορές 308 0 -96 212 

Υπόλοιπο λήξης περιόδου 4.970 4.329 5.852 15.151 
     

Μακροπρόθεσμες προβλέψεις 4.970 70 1.018 6.058 
Βραχυπρόθεσμες προβλέψεις 0 4.259 4.834 9.093 
Σύνολο 4.970 4.329 5.852 15.151 
 

¹ Αφορούν προβλέψεις για επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές όπως αναλύονται στην σημείωση 2.20.Α. 
² Αφορούν προβλέψεις για κάλυψη διαφορών από μελλοντικούς φορολογικούς ελέγχους για φόρους εισοδήματος 
και λοιπούς φόρους. Η χρησιμοποίηση τους αναμένεται να γίνει μέσα στα επόμενα 1-2 έτη. 
³ Αφορούν προβλέψεις για κινδύνους εκ των οποίων κανένας μεμονωμένα δεν είναι ουσιώδης για τον Όμιλο εκτός 
από τις προβλέψεις για επιπρόσθετες αμοιβές (bonus) και λοιπές παροχές προσωπικού του Ομίλου που ανέρχονται 

σε €2.243 χιλ., καθώς και τις προβλέψεις για μελλοντικές πληρωμές στα πλαίσια «επαχθών συμβάσεων» (“onerous 
contracts”) όπως προβλέπονται από το ΔΛΠ 37 που ανέρχονται σε €1.442 χιλ. Η χρησιμοποίηση των Λοιπών 
προβλέψεων αναμένεται να γίνει μέσα στα επόμενα 1-7 έτη. 

 

 
    

ΕΤΑΙΡΙΑ 

Επίδικες ή 
υπό 

διαιτησία 
διαφορές ¹ 

Ανέλεγκτες 
φορολογικά χρήσεις 

και έξοδα 
φορολογικού 

ελέγχου ² 

Λοιπές 
προβλέψεις 

Συνολικές 
προβλέψεις 

Υπόλοιπο έναρξης περιόδου 4.665 3.269 91 8.025 

Προσθήκες περιόδου 0 600 0 600 
Συναλλαγματικές διαφορές 305  0 0 305 
Υπόλοιπο λήξης περιόδου 4.970 3.869 91 8.930 
     

Μακροπρόθεσμες προβλέψεις 4.970 0 0 4.970 

Βραχυπρόθεσμες προβλέψεις 0 3.869 91 3.960 
Σύνολο 4.970 3.869 91 8.930 
 

¹ Αφορούν προβλέψεις για επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές όπως αναλύονται στην σημείωση 2.20.Α. 

² Αφορούν προβλέψεις για κάλυψη διαφορών από μελλοντικούς φορολογικούς ελέγχους για φόρους εισοδήματος 
και λοιπούς φόρους. Η χρησιμοποίηση τους αναμένεται να γίνει μέσα στα επόμενα 1-2 έτη. 
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Δ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 

O αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού του Ομίλου την 30/6/2016 ανερχόταν σε 5.233 άτομα (Εταιρία/ 

θυγατρικές 4.591 και συγγενείς 642) και της Εταιρίας σε 671 άτομα. Αντίστοιχα την 30/6/2015 ο αριθμός του 

απασχολούμενου προσωπικού του Ομίλου ανερχόταν σε 5.301 άτομα (Εταιρία/θυγατρικές 5.103 και 

συγγενείς 198) και της Εταιρίας σε 678 άτομα. Στο τέλος της χρήσης 2015 ο αριθμός του απασχολούμενου 

προσωπικού του Ομίλου ανερχόταν σε 5.080 άτομα (Εταιρία/θυγατρικές 4.963 και συγγενείς 117) και της 

Εταιρίας 660 άτομα. 

 

Ε. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΡΗ 
 

Η ΙΝΤΡΑΛΟΤ προμηθεύεται αγαθά και υπηρεσίες ή/και πωλεί αγαθά και παρέχει υπηρεσίες προς διάφορες 

συνδεόμενες εταιρίες, στα πλαίσια της συνήθους επιχειρηματικής λειτουργίας. Αυτές οι συνδεόμενες εταιρίες 

αποτελούνται από θυγατρικές, συγγενείς ή λοιπές συνδεόμενες εταιρίες που έχουν κοινή ιδιοκτησία και/ή 

διοίκηση με την ΙΝΤΡΑΛΟΤ.  

Ακολουθεί συνοπτική αναφορά των συναλλαγών για το πρώτο εξάμηνο του 2016 και των υπολοίπων της 

30/6/2016 με τα συνδεόμενα μέρη: 

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες € 
(συνολικές δραστηριότητες) 

1/1-30/6/2016 
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 

Έσοδα     
-από θυγατρικές 0 21.009 
-από συγγενείς  1.055 902 
-από λοιπές συνδεόμενες 2.754 2.571 
Έξοδα     
-προς θυγατρικές 0 10.536 
-προς συγγενείς 6 6 

-προς λοιπές συνδεόμενες 3.190 2.322 
Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης 4.966 2.280 
  

 Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες € 
30/6/2016 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 
 Απαιτήσεις     
-από θυγατρικές 0 70.035 

-από συγγενείς  17.068 5.574 
-από λοιπές συνδεόμενες 18.214 9.955 
Υποχρεώσεις     
-προς θυγατρικές 0 316.158 
-προς συγγενείς 4.297 -4 
-προς λοιπές συνδεόμενες 21.115 15.497 

Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 351 0 

Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 154 0 
 

Ακολουθεί συνοπτική αναφορά των συναλλαγών για το πρώτο εξάμηνο του 2015 και των υπολοίπων της 

31/12/2015 με τα συνδεόμενα μέρη: 

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες € 
(συνολικές δραστηριότητες) 

1/1-30/6/2015 
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 

Έσοδα     
-από θυγατρικές 0 28.851 

-από συγγενείς  1.178 1.237 
-από λοιπές συνδεόμενες 8.749 6.844 
Έξοδα     
-προς θυγατρικές 0 15.833 
-προς συγγενείς 410 -131 
-προς λοιπές συνδεόμενες 4.371 3.084 

Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης 5.727 2.877 
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 Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες € 
31/12/2015 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 
 Απαιτήσεις     
-από θυγατρικές 0 82.868 
-από συγγενείς  15.709 8.839 
-από λοιπές συνδεόμενες 16.150 10.481 

Υποχρεώσεις     
-προς θυγατρικές 0 311.300 
-προς συγγενείς 647 108 
-προς λοιπές συνδεόμενες 20.771 15.625 
Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 711 0 
Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 507 246 

 

Οι πωλήσεις και η παροχή υπηρεσιών προς τις συνδεόμενες εταιρίες γίνονται σε κανονικές τιμές αγοράς. Τα 

ανοιχτά υπόλοιπα τέλους χρήσεως είναι χωρίς εξασφαλίσεις και η τακτοποίηση γίνεται σε μετρητά. Δεν έχουν 

παρασχεθεί ή ληφθεί εγγυήσεις για τις παραπάνω απαιτήσεις.  

Στο πρώτο εξάμηνο του 2016, η Εταιρία πραγματοποίησε αναστροφή προβλέψεων που αφορούσαν εκτίμηση 

μείωσης ανακτήσιμης αξίας απαιτήσεων από θυγατρικές ποσού €14,4 εκατ. λόγω πραγματοποιηθέντων και 

αναμενόμενων σχετικών εισπράξεων από τις εν λόγω θυγατρικές (πρώτο εξάμηνο του 2015: €34,9 εκατ.) και η 

οποία καταχωρήθηκε στην κατάσταση αποτελεσμάτων της περιόδου. Παράλληλα, στο α’ εξάμηνο του 2016, η 

Εταιρία πραγματοποίησε προβλέψεις που αφορούσαν εκτίμηση μείωσης ανακτήσιμης αξίας απαιτήσεων από 

θυγατρικές ποσού €10,6 εκατ. (α’ εξάμηνο του 2015: €4,1 εκατ.) και οι οποίες καταχωρήθηκαν στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων της περιόδου ενώ ποσό €0,5 εκατ. προβλέψεων που διενεργήθηκαν σε προηγούμενα έτη 

χρησιμοποιήθηκε οριστικά λόγω της συγχώνευσης των δραστηριοτήτων του Ομίλου στην Ιταλία. Οι 

συσσωρευμένες σχετικές προβλέψεις της 30/6/2016 ανήλθαν σε €37,6 εκατ. (31/12/2015: €41,9 εκατ.).  

 
2.20 ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ, ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ  
  

 

Α. ΕΠΙΔΙΚΕΣ ’Η ΥΠΟ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 
 

α. Την 5.9.2005 κοινοποιήθηκε στην Εταιρία, αγωγή της εταιρίας «ΙΠΠΟΤΟΥΡ ΑΕ», κατά της Εταιρίας και της 

εταιρίας με την επωνυμία «ΟΠΑΠ ΑΕ». Με την ως άνω αγωγή, η ενάγουσα εταιρία «ΙΠΠΟΤΟΥΡ ΑΕ» ζητά να 

αναγνωριστεί ότι η σύμβαση μεταξύ της «ΟΠΑΠ ΑΕ» και της Εταιρίας δεν χορηγεί στην τελευταία δικαίωμα 

διεξαγωγής πάσης μορφής στοιχήματος επί ιπποδρομιών Ελληνικών ή αλλοδαπών, ότι η «ΟΠΑΠ ΑΕ» δεν έχει 

δικαίωμα διεξαγωγής στοιχήματος επί ιπποδρομιών και να υποχρεωθούν η «ΟΠΑΠ ΑΕ» και η Εταιρία να 

απόσχουν από τη διεξαγωγή και διοργάνωση στοιχήματος επί ιπποδρομιών. Η εκδίκαση της υπόθεσης είχε 

προσδιοριστεί για τις 14.2.2008, οπότε και αναβλήθηκε για τις 8.10.2009, οπότε και ματαιώθηκε λόγω των 

εθνικών εκλογών. Μέχρι στιγμής δεν έχει επιδοθεί στην Εταιρία κλήση για προσδιορισμό νέας δικασίμου. Με 

την ανωτέρω αγωγή η ενάγουσα παραιτήθηκε του δικογράφου της αγωγής που είχε ασκήσει στις 10.1.2003 

κατά της Εταιρίας και της ΟΠΑΠ ΑΕ με το ίδιο περιεχόμενο η οποία είχε προσδιορισθεί για την 18.5.2005 

οπότε και η συζήτηση της είχε ματαιωθεί. Η νομική υπηρεσία της Εταιρίας εκτιμά ότι, σε περίπτωση επί 

ακροατηρίω συζητήσεως της υποθέσεως, η ως άνω αγωγή δεν θα ευδοκιμήσει.  

 

β. Στις 4.01.2005 επιδόθηκε από την ΟΠΑΠ Α.Ε. στην Εταιρία Στοιχημάτων, ανακοίνωση δίκης, για αγωγή 

που κατατέθηκε κατά της ΟΠΑΠ Α.Ε., ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία ο ενάγων 

αιτείται την καταβολή από την ΟΠΑΠ Α.Ε. ποσού €3.668.378,60 νομιμοτόκως, ισχυριζόμενος ότι η ΟΠΑΠ Α.Ε. 

θα έπρεπε να του καταβάλει το ποσό αυτό ως κέρδος, πέραν του ποσού που έχει ήδη καταβάλει. Επειδή η 

Εταιρία Στοιχημάτων έχει έννομο συμφέρον να κερδίσει η ΟΠΑΠ Α.Ε., άσκησε από κοινού με τις εταιρίες 

ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. και INTRALOT INTERNATIONAL LTD, πρόσθετη παρέμβαση υπέρ της ΟΠΑΠ Α.Ε., η οποία 

προσδιορίστηκε να συζητηθεί αρχικά στις 3.5.2007 και κατόπιν αίτησης επίσπευσης από τον ενάγοντα 
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συζητήθηκε την 1.12.2005. Επί της ανωτέρω υποθέσεως εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 2412/2006 απόφαση του ως 

άνω Δικαστηρίου που έκανε δεκτή την αγωγή του ενάγοντος, όπως περιορίστηκε με τις προτάσεις του σε 

αναγνωριστική αγωγή και αναγνώρισε ότι η ΟΠΑΠ Α.Ε. οφείλει να καταβάλει στον ενάγοντα το ποσό των 

€3.668.378,60. Τόσο η ΟΠΑΠ Α.Ε. όσο και οι ως άνω εταιρίες άσκησαν έφεση στις 28/6/2006 κατά της ως 

άνω αποφάσεως που απορρίφθηκε από το Εφετείο Αθηνών με την υπ’ αριθμ. 6377/2007 απόφασή του. Οι 

εναγόμενοι άσκησαν αίτηση αναιρέσεως ενώπιον του Αρείου Πάγου, η οποία εκδικάστηκε στις 9.11.2009 και 

εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 1252/2010 απόφαση που έκανε δεκτή την αναίρεση και ανέπεμψε την υπόθεση για εκ 

νέου εκδίκαση στο Εφετείο Αθηνών το οποίο, με την υπ’ αριθ. 5189/2012 απόφασή του, δικαίωσε τους 

εναγόμενους και απέρριψε την αγωγή. Για την υπόθεση αυτή είχε γίνει σχετική πρόβλεψη η οποία ήρθη. Στις 

23.7.2014 επιδόθηκε στην εταιρία αίτηση αναίρεσης, η οποία εκδικάστηκε μετ’ αναβολή την 2.2.2015 και 

εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 1062/2015 απόφαση που παραπέμπει την υπόθεση προς εκδίκαση στην Ολομέλεια του 

Αρείου Πάγου. Δεν έχει οριστεί δικάσιμος για την εκδίκαση ενώπιον της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου.  
 

γ. Η INTRALOT άσκησε την 12.5.2005 αγωγή της κατά του κ. Κ. Θωμαΐδη ενώπιον του Πολυμελούς 

Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία η INTRALOT ζητά την καταβολή του ποσού των €300.000 ως χρηματική 

ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. Η συζήτηση της υπόθεσης ορίστηκε αρχικά στις 26.1.2006. Την 18.1.2006 

κοινοποιήθηκε στην Εταιρία η από 9.1.2006 αγωγή του κ. Κ. Θωμαΐδη, ενώπιον του Πολυμελούς 

Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία ο ενάγων ζητά την καταβολή του ποσού των €300.000 ως χρηματική 

ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. Δικάσιμος της ως άνω αγωγής ορίστηκε η 14.12.2006. Η αγωγή της 

INTRALOT κατά του κ. Κ. Θωμαΐδη αναβλήθηκε για την 14.12.2006. Οι δύο αγωγές συνεκδικάστηκαν και 

εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 7936/2007 απόφαση που κήρυξε ματαιωθείσα την από 9.1.2006 αγωγή του κ. Κ. 

Θωμαΐδη και έκανε εν μέρει δεκτή την από 12.5.2005 αγωγή της INTRALOT. Μέχρι στιγμής δεν έχει 

κοινοποιηθεί έφεση κατά της απόφασης αυτής.  
 

δ. Κατά των α. του εκδοτικού οίκου με την επωνυμία «Ι. Σιδέρης – Υιοί Ανδρέου Σιδέρη Ο.Ε.», β. του 

Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), γ. του κ. Θεοδοσίου Παλάσκα, Διευθυντή 

Έρευνας του ΙΟΒΕ, δ. του Ιδρύματος Κόκκαλη και ε. της INTRALOT ασκήθηκε ενώπιον του Πολυμελούς 

Πρωτοδικείου Αθηνών, η από 8.3.2007 αγωγή του κ. Χαράλαμπου Κολυμπάλη, ο οποίος ζητά να 

αναγνωριστεί ως μοναδικός δημιουργός του έργου με θέμα «Οι οικονομικές επιπτώσεις του αθλητισμού στην 

Ελλάδα» και το δικαίωμά της πνευματικής ιδιοκτησίας επ’ αυτού, καθώς και να του καταβληθεί το ποσόν των 

€300.000 ως χρηματική αποζημίωση λόγω ηθικής βλάβης. Δικάσιμος για την εκδίκαση ορίστηκε η 20.2.2008 

οπότε και αναβλήθηκε για τις 4.3.2009, οπότε και αναβλήθηκε εκ νέου για τις 24.2.2010 οπότε η συζήτηση 

ματαιώθηκε λόγω απεργίας των δικαστικών υπαλλήλων. Νέα δικάσιμος ορίστηκε η 23.5.2012 οπότε και 

υπόθεση εκδικάστηκε και εκδόθηκε η υπ’ αριθμόν 5724/2012 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου 

Αθηνών που απέρριψε την αγωγή του αντιδίκου. Στις 17.10.2015 επιδόθηκε στην Εταιρία έφεση κατά της ως 

άνω απόφασης που έχει οριστεί να εκδικαστεί στις 11.02.2016 ενώπιον του Εφετείου Αθηνών οπότε και λόγω 

αποχής των δικηγόρων αναβλήθηκε για τις 22.09.2016.  

 

ε. Στις 26.07.2011 κοινοποιήθηκε στην εταιρία αγωγή κατά της INTRALOT και της εταιρίας «ΙΝΤΕΡΣΤΑΡ 

ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΥ ΕΠΕ» από πρώην εργαζόμενο της INTRALOT για συνολικό ποσό €500.000 ως αποζημίωση για 

ηθική βλάβη. Η συζήτηση της υπόθεσης είχε αρχικά προσδιορισθεί για τις 06.03.2014 και αναβλήθηκε για τις 

10.11.2016. Η εκτίμηση των νομικών συμβούλων της Εταιρίας είναι ότι η αγωγή δεν έχει σοβαρές 

πιθανότητες ευδοκίμησης.  
 

στ. Η Εταιρία και η θυγατρική της «INTRALOT INTERNATIONAL LIMITED» και ο κ. Σωκράτης Κόκκαλης του 

Πέτρου άσκησαν ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών την από 1.11.2012 αγωγή κατά της εταιρίας 

«Glory Technology Limited» που εδρεύει στην Κύπρο και του Αθανασίου Κτωρίδη του Κωνσταντίνου κατοίκου 
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Κύπρου, με την οποία ζητούν να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι, αλληλέγγυα, αδιαίρετα και εις ολόκληρον ο 

καθένας από αυτούς, να καταβάλουν λόγω συκοφαντικής δυσφήμισης και αθέμιτα ανταγωνιστικής 

συμπεριφοράς:  

 στην πρώτη από τους ενάγοντες (INTRALOT) το ποσό των €72.860.479,78 (συμπεριλαμβανομένης 

χρηματικής ικανοποίησης από ηθική βλάβη ύψους €25.000.000) νόμιμα έντοκα από την επίδοση της 

αγωγής  

 στη δεύτερη από τους ενάγοντες (INTRALOT INTERNATIONAL LIMITED) το ποσό των €5.019.081,67 

(συμπεριλαμβανομένης χρηματικής ικανοποίησης από ηθική βλάβη ύψους €5.000.000) νόμιμα έντοκα 

από την επίδοση της αγωγής και  

 στον τρίτο από τους ενάγοντες (κ. Σωκράτη Κόκκαλη του Πέτρου) το ποσό των €50.424.019,73 

(συμπεριλαμβανομένης χρηματικής ικανοποίησης από ηθική βλάβη ύψους €25.000.000) νόμιμα 

έντοκα από την επίδοση της αγωγής.  

Εκδόθηκε σχετική απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών που έκανε μερικώς δεκτή την αγωγή 

υποχρεώνοντας την «Glory Technology Limited» να καταβάλει €50.000 στην πρώτη από τους ενάγοντες, 

€25.000 στη δεύτερη από τους ενάγοντες και €25.000 στον τρίτο από τους ενάγοντες. Δεν έχει ακόμη 

κοινοποιηθεί στην Εταιρία η σχετική έφεση της αντιδίκου κατά της απόφασης. Η Εταιρία άσκησε έφεση κατά 

της αποφάσεως ζητώντας όπως η αγωγή γίνει δεκτή στο σύνολό της, δικάσιμος για την εκδίκαση της οποίας 

δεν έχει οριστεί.  

Από την άλλη πλευρά, η εταιρία «Glory Technology Limited» και ο Αθανάσιος Κτωρίδης του Κωνσταντίνου 

άσκησαν ενώπιον του ίδιου ως άνω Δικαστηρίου την από 19.3.2013 αγωγή τους, με την οποία επικαλούνται 

ότι από την άσκηση της προαναφερθείσας αγωγής (από την οποία θεωρούν ότι προκύπτει αθέμιτη 

συμπεριφορά) προκλήθηκε σε βάρος τους ηθική βλάβη. Με την αγωγή τους οι ως άνω ενάγοντες ζητούσαν 

από το Δικαστήριο να υποχρεωθούν η Εταιρία, η «INTRALOT INTERNATIONAL LIMITED» και ο κ. Σωκράτης 

Κόκκαλης να τους καταβάλουν αλληλέγγυα, αδιαίρετα και εις ολόκληρον ο καθένας χρηματική ικανοποίηση 

από ηθική βλάβη ύψους €25.000.000 για καθένα από τους ενάγοντες. Η συζήτηση της εν λόγω αγωγής είχε 

οριστεί για τις 16.10.2013. Στις 23.9.2013, οι ενάγοντες παραιτήθηκαν του δικογράφου της αγωγής.  
 

ζ. Στην Τουρκία, ο GSGM άσκησε ενώπιον του Φορολογικού Δικαστηρίου της Άγκυρας, προσφυγή κατά της 

τοπικής φορολογικής αρχής για την ακύρωση προστίμου ύψους 5.075.465 Τουρκικών λιρών (€1.568.196) 

που επεβλήθη στον GSGΜ, καθώς η φορολογική αρχή θεωρεί ότι θα έπρεπε να είχε καταβληθεί από τον 

GSGM φόρος και για το δεύτερο αντίγραφο της από 29 Αυγούστου 2008 σύμβασης με την Inteltek καθώς και 

για την εγγυητική επιστολή με την οποία εξασφαλίζεται ο ελάχιστος τζίρος των παιχνιδιών του GSGM. Η 

Inteltek παρενέβη ενώπιον του ανωτέρω δικαστηρίου υπέρ του GSGM στην υπόθεση καθώς, σύμφωνα με την 

από 29 Αυγούστου 2008 σύμβαση, ο GSGM μπορεί να ζητήσει από την Inteltek το ποσό που τελικώς θα του 

καταλογιστεί. Η απόφαση που εκδόθηκε από το δικαστήριο δικαιώνει τον GSGM και την Inteltek και το ως 

άνω πρόστιμο ακυρώθηκε. Η φορολογική αρχή άσκησε έφεση η οποία απορρίφθηκε από το Συμβούλιο της 

Επικρατείας της Τουρκίας, το οποίο επικύρωσε την πρωτόδικη απόφαση που ακύρωσε το πρόστιμο.  

η. Στην Κολομβία, η INTRALOT έχει υπογράψει στις 22 Ιουλίου 2004 σύμβαση με την Empresa Territorial 

para la salud (“Etesa”) δυνάμει της οποίας απέκτησε το δικαίωμα διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών στην 

Κολομβία. Η INTRALOT σύμφωνα με τους όρους της ως άνω σύμβασης υπέβαλλε αίτημα έναρξης διαδικασίας 

διαιτησίας κατά της Etesa ζητώντας να αναγνωριστεί ότι υπήρξε απρόσμενη μεταβολή στα οικονομικά 

δεδομένα της ανωτέρω συμβάσεως σε βάρος της INTRALOT, για λόγους μη οφειλόμενους στην INTRALOT, και 

να υποχρεωθεί η Etesa στην αποδοχή της αλλαγής των οικονομικών όρων της σύμβασης σύμφωνα με τα 

αιτούμενα από την INTRALOT καθώς και να καταβάλει αποζημίωση στην INTRALOT (περιλαμβανομένων 

ποσών ως διαφυγόντων κερδών) ή, εναλλακτικά των ανωτέρω, να παύσει η ισχύς της σύμβασης δίχως 
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περαιτέρω ευθύνη της INTRALOT. Το διαιτητικό δικαστήριο επιδίκασε υπέρ της Etesa ως άμεσα οφειλόμενο το 

ποσό των 23,6 δις Κολομβιανών πέσος (περίπου €6.6 εκατ.). Η αίτηση ακυρώσεως κατά της διαιτητικής 

απόφασης που ασκήθηκε από την INTRALOT ενώπιον του Ανωτάτου Διοικητικού Δικαστηρίου απερρίφθη. Η 

Εταιρία άσκησε προσφυγή ενώπιον του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Κολομβίας η οποία δεν έγινε δεκτή. 

Στις 31.8.2016 επιδόθηκε στην Εταιρία αίτηση για την κήρυξη της ανωτέρω διαιτητικής απόφασης εκτελεστής 

στην Ελλάδα, η οποία έχει προσδιοριστεί να εκδικαστεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών την 

1.11.2016. H Εταιρία έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη στις οικονομικές της καταστάσεις μέρος της οποίας 

(€2.2 εκ) έχει ήδη χρησιμοποιηθεί για την καταβολή προς την Etesa ποσού εγγυητικής επιστολής ύψους 

7.694.081.042 Κολομβιανών πέσος.  
 

θ. Κατά της θυγατρικής εταιρίας Intralot Holdings International Ltd μετόχου της LOTROM SA και κατά της 

LOTROM SA, ο εκ των μετόχων της LOTROM SA κ. Petre Ion άσκησε αγωγή ενώπιον του αρμοδίου 

δικαστηρίου του Βουκουρεστίου ζητώντας να υποχρεωθεί η Intralot Holdings International Ltd να αγοράσει 

τις μετοχές του στην LOTROM SA έναντι €2.500.000 και να υποχρεωθεί η LOTROM SA να εγγράψει στο βιβλίο 

μετόχων την μεταβίβαση αυτή. Μετά την δικάσιμο της 28.9.2010, εκδόθηκε η απόφαση του δικαστηρίου που 

έκανε δεκτή την αγωγή του αντιδίκου. Κατά της αποφάσεως η Intralot Holdings International Ltd και η 

LOTROM SA άσκησαν έφεση η οποία απερρίφθη. Οι ως άνω εταιρίες άσκησαν περαιτέρω προσφυγή στο 

Ανώτατο Δικαστήριο που εκδικάστηκε και απορρίφθηκε. Ο κ. Petre Ion ξεκίνησε διαδικασία εκτέλεσης της ως 

άνω αποφάσεως στη Ρουμανία. Οι εταιρίες θα ασκήσουν τα ένδικα μέσα κατά των πράξεων εκτέλεσης 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη Ρουμανική νομοθεσία.  
 

ι. Ο κ. Petre Ion άσκησε αγωγή στην Ρουμανία κατά της Intralot Holdings International Ltd και της LOTROM 

ζητώντας να εκδοθεί απόφαση που θα αντικαθιστά την σύμβαση αγοράς, έναντι €2.500.000, των μετοχών 

του στην LOTROM SA (για την οποία είχε ασκήσει την ως άνω αγωγή) ώστε να υποχρεωθεί η Intralot 

Holdings International Ltd α) να καταβάλει το ποσό των €400.000 ως φόρου επί του ανωτέρω τιμήματος β) 

να υπογράψει στο βιβλίο μετόχων για την μεταβίβαση των μετοχών, γ) να καταβάλει το τίμημα της 

μεταβίβασης καθώς και τα δικαστικά έξοδα. Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο απέρριψε την αγωγή του κ. Petre 

Ion. Ο κ. Petre Ion άσκησε έφεση που συζητήθηκε στις 4.11.2014 και έγινε μερικώς δεκτή. Κατ’ αυτής της 

απόφασης η Εταιρία άσκησε έφεση η οποία απορρίφθηκε. Η υπόθεση εκδικάστηκε εκ νέου κατόπιν αναβολών 

στις 10.06.2016 και στις 19.7.2016 εκδόθηκε η σχετική πρωτόδικη απόφαση σύμφωνα με την οποία η αγωγή 

κατά της LOTROM απορρίφθηκε ενώ έγινε δεκτή μόνο στο τμήμα που στρεφόταν κατά της Intralot Holdings 

International Ltd., υποχρεώνοντας την τελευταία να καταβάλει το τίμημα της αγοραπωλησίας καθώς και τα 

δικαστικά έξοδα. Η εταιρεία Intralot Holdings International Ltd. θα ασκήσει όλα τα προβλεπόμενα ένδικα μέσα 

κατά της απόφασης αυτής.  
 

ια. Στις 24.4.2013 η Εταιρία έλαβε γνώση της ύπαρξης έρευνας από την Επιτροπή Ανταγωνισμού της 

Ρουμανίας για την σύμβαση του προγράμματος Videolotto με την Compania Nationala Loteria Romana του 

2003. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού της Ρουμανίας επέβαλε ποινή στην Εταιρία ύψους 5.541.874 Ρουμανικών 

Λέι (€1.225.157) και στην θυγατρική της LOTROM ύψους 512.469 Ρουμανικών Λέι (€112.998). Η Εταιρία και 

η θυγατρική της LOTROM προσέφυγαν κατά της σχετικής απόφασης ζητώντας την ακύρωσή της καθώς και 

την αναστολή εκτέλεσης αυτής. Οι αιτήσεις αναστολής ισχύος της ως άνω απόφασης της Επιτροπής 

Ανταγωνισμού απερρίφθησαν και η Εταιρία και η θυγατρική της LOTROM άσκησαν εφέσεις η συζήτηση των 

οποίων δεν έχει ακόμη προσδιορισθεί. Ασκήθηκε επίσης αίτηση αναστολής της εκτέλεσης από την Intralot, 

δικάσιμος για τη συζήτηση της οποίας ορίστηκε η 13.11.2014 κατά την οποία το δικαστήριο αποφάσισε την 

αναστολή έκδοσης απόφασης μέχρι από το αρμόδιο δικαστήριο να αποφανθεί για την κύρια προσφυγή για την 

ακύρωση της απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Κατά της απόφασης αυτής ασκήθηκε έφεση η οποία 

απορρίφθηκε. Τέλος και όσον αφορά τις αιτήσεις ακύρωσης κατά της αποφάσεως της Επιτροπής 
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Ανταγωνισμού, δικάσιμος για την αίτηση της Intralot ορίστηκε, κατόπιν αναβολών, η 21.09.2016, ενώ η 

αντίστοιχη αίτηση της LOTROM που εκδικάστηκε, κατόπιν αναβολών, στις 16.12.2015 έγινε δεκτή από το 

δικαστήριο και η ποινή που είχε επιβληθεί στην LOTROM ακυρώθηκε. Δεν έχει κοινοποιηθεί έφεση κατά της 

απόφασης αυτής στην LOTROM.  
 

ιβ. Στην Ρουμανία, η θυγατρική Lotrom ενημερώθηκε για την έναρξη διεξαγωγής έρευνας από τις αρμόδιες 

αρχές κατά της κρατικής λοταρίας CNLR, πελάτη του Ομίλου, αναφορικά με τυχόν τέλεση του αδικήματος της 

διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών χωρίς άδεια και για τυχόν συνέργεια σε αυτήν, σχετικά με τη λειτουργία των 

μηχανών βιντεολόττο της CNLR, της οποίας ο όμιλος υπήρξε τεχνολογικός πάροχος από το 2003 έως το 2014. 

Η Intralot έλαβε γνώση, μέσω της διαδικασίας δικαστικής συνδρομής, ότι και η ίδια, μαζί με την LOTROM και 

την Intracom, φέρονται ως συνεργοί της κρατικής λοταρίας CNLR στα ως άνω αδικήματα. Η Intralot 

αντέκρουσε δια υπομνήματος, που υποβλήθηκε αρμοδίως εντός του Φεβρουαρίου του 2016, τις ανωτέρω 

κατηγορίες. Δεδομένου του πρώιμου σταδίου και της υφής της υπόθεσης, καθώς και της μυστικότητας της 

ανακριτικής διαδικασίας δεν είναι δυνατός ο περαιτέρω σχολιασμός του θέματος καθώς και η εκτίμηση της 

τυχόν αρνητικής οικονομικής επίδρασης στα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου.  
 

ιγ. Στην Πολωνία, ως αποτέλεσμα ελέγχου σε έξι καταστήματα στοιχημάτων που διενεργήθηκε από την 

Υπηρεσία Τελωνείων, θεωρήθηκε ότι υφίσταται παραβίαση του νόμου των τυχερών παιχνιδιών από την 

εφαρμογή του προωθητικού προγράμματος “E-Promotion” της θυγατρικής “Totolotek Totomix SA” και 

ξεκίνησε σχετική διοικητική διαδικασία, η οποία ολοκληρώθηκε με την έκδοση δευτεροβάθμιας απόφασης του 

Υπουργείου Οικονομικών για ανάκληση των έξι σχετικών αδειών, κατά της οποίας η εταιρία άσκησε προσφυγή 

στα διοικητικά δικαστήρια, η οποία απορρίφθηκε και κατά της σχετικής απόφασης ασκήθηκε έφεση που 

εκκρεμεί. Για το σύνολο των υπολοίπων καταστημάτων εκδόθηκε δευτεροβάθμια απόφαση του Υπουργείου 

Οικονομικών με την οποία ανακλήθηκαν οι άδειες αυτών. Η εταιρία άσκησε προσφυγές στα διοικητικά 

δικαστήρια, οι οποίες απορρίφθηκαν σε πρώτο και δεύτερο βαθμό εκτός από μία υπόθεση στην οποία η 

εκδίκαση στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο εκκρεμεί. Η “Totolotek Totomix SA” σκοπεύει να ασκήσει περαιτέρω 

ένδικα μέσα κατά των απορριπτικών αποφάσεων. Ήδη, από τον Δεκέμβριο του 2012, έχουν εκδοθεί νέες 

άδειες δυνάμει των οποίων η θυγατρική “Totolotek Totomix SA” λειτουργεί οπότε οι ανωτέρω υποθέσεις δεν 

θα επηρεάσουν τις δραστηριότητές της. Σε συνέχεια των ως άνω αποφάσεων του Υπουργείου Οικονομικών 

για ανάκληση των αδειών λειτουργίας επιβλήθηκε κατά της εταιρίας πρόστιμο ύψους 480 χιλιάδων Ευρώ. Η 

εταιρία προσέφυγε κατά της απόφασης αυτής και το δικαστήριο εξέδωσε απόφαση στις 13.5.2015 που 

δικαίωσε την “Totolotek Totomix SA” και ακύρωσε το πρόστιμο, ενώ και η σχετική έφεση που ασκήθηκε 

απερρίφθη από το Ανώτερο Διοικητικό Δικαστήριο της Βαρσοβίας καθιστώντας οριστική την απόφαση του 

δικαστηρίου που ακύρωσε το πρόστιμο.  
 

ιδ. Στην Ιταλία η εταιρία Τike Games S.r.l. άσκησε αγωγή στα αστικά δικαστήρια της Ρώμης ζητώντας 

αποζημίωση της τάξεως των €378.400 σχετικά με σύμβαση που υπεγράφη με την Intralot Italia S.p.A., η 

οποία ανήκει πλέον στον όμιλο της Gamenet SpA όπου ο όμιλος Intralot συμμετέχει με 20%. Η  Intralot Italia 

S.p.A. είχε καταγγείλει την ως άνω σύμβαση για παράβαση ουσιώδους όρου περί αποκλειστικότητας όταν 

διαπίστωσε ότι η ενάγουσα είχε εγκαταστήσει στο σημείο πώλησης μηχανήματα τυχερών παιχνιδιών (AWPs 

και VLTs) τρίτου παραχωρησιούχου που δεν είχε εγκριθεί από την Intralot Italia S.p.A. Η ενάγουσα 

ισχυρίζεται ότι υπεύθυνη για την αποζημίωση είναι η Intralot Italia S.p.A. επειδή καθυστέρησε να 

εγκαταστήσει τα σχετικά μηχανήματα τυχερών παιχνιδιών. Μετά την δικάσιμο της 6.5.2015, το δικαστήριο 

όρισε την επόμενη δικάσιμο στις 13.1.2016 οπότε η υπόθεση εκδικάστηκε και αναμένεται η έκδοση 

απόφασης. Η άποψη των εξωτερικών νομικών συμβούλων είναι ότι η ως άνω αγωγή τελικά δεν θα 

ευδοκιμήσει.  
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ιε. Τον Αύγουστο του 2012, δύο εταιρίες που εδρεύουν στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους, άσκησαν αγωγή 

ενώπιον δικαστηρίου της Φλόριντα στις Η.Π.Α. (United States Bankruptcy Court Southern District of Florida, 

Miami Division) κατά διαφόρων εναγομένων συμπεριλαμβανομένης και της εταιρίας Supreme Ventures 

Limited (“SVL”) της οποίας οι μετοχές είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο της Τζαμάικα 

και στην οποία η INTRALOT κατέχει εμμέσως συμμετοχή. Ειδικότερα, σύμφωνα με την SVL, η αγωγή βασίζεται 

στους ίδιους ισχυρισμούς, σχετιζόμενους με απαιτήσεις, προ της αποκτήσεως της συμμετοχής της INTRALOT 

στην SVL, κατά τρίτων, αρχικών μετόχων ή/και διευθυντών της SVL ή μη, οι οποίοι είχαν προβληθεί σε 

αγωγή ενώπιον των δικαστηρίων της Τζαμάικα και οι οποίοι απερρίφθησαν, τόσο πρωτοδίκως όσο και σε 

δεύτερο βαθμό. Η Εταιρία φέρεται στην ως άνω αγωγή ως “Relief Defendant” το οποίο σημαίνει ότι δεν 

υπάρχει καν ισχυρισμός των εναγουσών ότι η INTRALOT έχει ενεργήσει, άμεσα ή έμμεσα, παρανόμως, αφού 

οι πράξεις φέρονται από τους ενάγοντες ως τελεσθείσες προ της απόκτησης μετοχών της SVL από την 

INTRALOT μέσω του Χρηματιστηρίου της Τζαμάικα. Η INTRALOT συμφωνεί με τη γνώμη της SVL ότι η αγωγή 

είναι παντελώς αβάσιμη και αναμένει ότι θα κερδίσει την δίκη ενώπιον των δικαστηρίων της Φλόριντα των 

Η.Π.Α. όπως άλλωστε συνέβη και ενώπιον των δικαστηρίων της Τζαμάικα.  
 

ιστ. Στην Βραζιλία, πρώην διευθυντής της θυγατρικής εταιρίας άσκησε αγωγή κατ’ αυτής με την οποία ζητά να 

του καταβληθούν διάφορα ποσά ως αμοιβή εκ της εργασιακής του σχέσης ύψους περίπου €240.000 και ως 

αμοιβή από σύμβαση παροχής υπηρεσιών υπολογιζόμενης ως ποσοστό 4% επί του τζίρου της θυγατρικής. Στις 

23.08.2013 εκδόθηκε απόφαση του τοπικού δικαστηρίου που απορρίπτει την αγωγή. Ο αντίδικος άσκησε 

έφεση επί της οποίας εκδόθηκε απόφαση στα τέλη του Ιουλίου του 2014 που παραπέμπει την υπόθεση προς 

εκ νέου εκδίκαση στο πρωτοδικείο. Το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα του αντιδίκου αναφορικά με τα 

οφειλόμενα ποσά εκ της εργασιακής του σχέσης αλλά απέρριψε το αίτημα περί της αμοιβής από σύμβαση 

παροχής υπηρεσιών. Η εταιρία εξετάζει την πιθανότητα άσκησης ενδίκων μέσων κατ’ αυτής της απόφασης.  
 

ιζ. Στις 30.07.2012, η Intralot άσκησε αγωγή ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά της 

εταιρίας με την επωνυμία «Οργανισμός Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος ΑΕ» (ΟΔΙΕ) ζητώντας την 

καταβολή ποσού €2.781.381,15 για παρασχεθείσες και μη πληρωθείσες υπηρεσίες συντήρησης εξοπλισμού. Η 

υπόθεση εκδικάστηκε στις 6.5.2015 και αναμένεται η έκδοση αποφάσεως.  

Επίσης, η Intralot προσέφυγε στις 13.8.2012 στην διαιτησία κατά της ίδιας ως άνω εταιρίας ΟΔΙΕ ΑΕ, 

ζητώντας την καταβολή ποσού €9.551.527,34 για παρασχεθείσες και μη πληρωθείσες υπηρεσίες λειτουργίας 

μηχανογραφικού συστήματος. Η διαιτητική επίλυση της διαφοράς ολοκληρώθηκε την 1.3.2013 και εκδόθηκε 

η υπ’ αριθμ. 27/2013 διαιτητική απόφαση που δικαιώνει την Intralot και υποχρεώνει την ΟΔΙΕ ΑΕ να 

καταβάλει στην Intralot το σύνολο του αιτηθέντος ποσού (€9.551.527,34). Προς εξασφάλιση των απαιτήσεών 

της, η Intralot:  

α) έχει ήδη εγγράψει δυνάμει της ανωτέρω διαιτητικής απόφασης στα βιβλία Υποθηκών του 

Υποθηκοφυλακείου Κρωπίας εις βάρος ακινήτου της ΟΔΙΕ ΑΕ, ήτοι επί των οικοπέδων που λειτουργεί ο 

Ιππόδρομος Αθηνών στο Μαρκόπουλο Αττικής, μετά των εις αυτό κτισμάτων, υποθήκη ποσού 

€11.440.655,35,  

β) έχει ήδη εγγράψει δυνάμει της υπ’ αριθμ. 2209/2014 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 

στα βιβλία Υποθηκών του Υποθηκοφυλακείου Κρωπίας εις βάρος ιδίου ως άνω ακινήτου της ΟΔΙΕ ΑΕ 

προσημείωση υποθήκης ποσού €9.481.486,11.  

γ) προχώρησε την διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης κατά της ΟΔΙΕ ΑΕ προκειμένου να ικανοποιηθούν οι 

απαιτήσεις της.  

Επιπλέον, στις 20.3.2014, η Intralot άσκησε αγωγή ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά της 

ΟΔΙΕ ΑΕ ζητώντας την καταβολή ποσού €8.043.568,69 που της οφείλεται εκ της από 06/03/2012 «Σύμβασης 

Συντήρησης και Λειτουργίας του Μηχανογραφικού Συστήματος Συγκεντρωτή Αμοιβαίου Ιπποδρομιακού 
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Συστήματος του ΟΔΙΕ». Δικάσιμος ορίστηκε η 17.2.2016 οπότε και λόγω αποχής των δικηγόρων αναβλήθηκε 

για τις 4.10.2017.  

Η κατάσχεση επί του ανωτέρω ακινήτου της ΟΔΙΕ ΑΕ στο Μαρκόπουλο Αττικής που επεβλήθη στο πλαίσιο της 

ως άνω διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης κατά της ΟΔΙΕ ΑΕ, ήρθη με την συναίνεση της Intralot στις 

15.12.2015 σε εκτέλεση των όρων του από 24.11.2015 συμφωνητικού μεταξύ Intralot και ΟΔΙΕ Α.Ε. με το 

οποίο ρυθμίστηκε η εξόφληση του συνόλου των ανωτέρω απαιτήσεων της Intralot. Με το συμφωνητικό αυτό 

η ΟΔΙΕ ΑΕ εκχώρησε στην Intralot τα 2/3 του μισθώματος που θα λαμβάνει από την εκμίσθωση του ακινήτου 

αυτού στην εταιρία «Ιπποδρομίες Α.Ε.». Έχει ήδη αρχίσει η καταβολή των εκχωρηθέντων μισθωμάτων στην 

Intralot.  
 

ιη. Στην Ιταλία, η εταιρία Stanley International Betting Ltd προσέφυγε στα διοικητικά δικαστήρια του Lazio 

κατά της Ιταλικής Αυτόνομης Κρατικής Διοίκησης Μονοπωλίων (AAMS) και τελικώς κατά όλων των εταιριών 

στους οποίους έχουν παραχωρηθεί άδειες διενέργειας στοιχήματος περιλαμβανομένης και της Intralot Italia 

S.p.A. (η οποία ανήκει πλέον στον όμιλο της Gamenet SpA όπου ο όμιλος Intralot συμμετέχει με 20%) 

ζητώντας την κατάργηση νομοθετικού διατάγματος του 2012 που προέβλεπε την χορήγηση αδειών 

στοιχηματισμού για τρία χρόνια, την ακύρωση των διαγωνισμών του 1999 και του 2006 και των αδειών 

στοιχηματισμού που έχουν χορηγηθεί δυνάμει των ως άνω διαγωνισμών για δώδεκα και εννέα χρόνια 

αντίστοιχα. Η εκδίκαση της υποθέσεως έγινε στις 5.2.2014 και το δικαστήριο αποφάσισε να αναστείλει την 

έκδοση της αποφάσεως μέχρι ως ότου το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο απαντήσει σε ορισμένα προδικαστικά 

ερωτήματα που έχει θέσει το δευτεροβάθμιο διοικητικό δικαστήριο επί προσφυγής της Stanley International 

Betting Ltd κατά του AAMS και των εταιριών SNAI S.p.A. και Intralot Italia S.p.A. η οποία απορρίφθηκε σε 

πρώτο βαθμό και που αφορούσε μεταξύ άλλων τη νομιμότητα συμμετοχής της Stanley International Betting 

Ltd στους διαγωνισμούς του 1999 και του 2006. Το δευτεροβάθμιο δικαστήριο (Consiglio di Stato) απέρριψε 

την έφεση της Stanley International Betting Ltd κατόπιν της απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου η οποία 

ήταν αρνητική για τη Stanley International Betting Ltd, ενώ εκκρεμεί η δεύτερη προσφυγή της αντιδίκου 

ενώπιον του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου.  
 

ιθ. Στην Ιταλία κατόπιν νόμου που ψηφίσθηκε το Δεκέμβριο του 2014, εκδόθηκε απόφαση από την ιταλική 

Αυτόνομη Κρατική Διοίκηση Μονοπωλίων (AAMS) στις 15.1.2015 σύμφωνα με τον οποία όλες οι εταιρίες που 

διαχειρίζονται παιγνιομηχανήματα υποχρεούνται να καταβάλλουν στην ιταλική Αυτόνομη Κρατική Διοίκηση 

Μονοπωλίων (AAMS) το ποσό των €1,2 χιλιάδων ανά παιγνιομηχάνημα που λειτουργούσε στις 31.12.2014. 

Όλες οι εταιρίες του κλάδου οφείλουν συνολικά €500 εκ. Στην εταιρία Intralot Gaming Machines S.p.A. (η 

οποία ανήκει πλέον στον όμιλο της Gamenet SpA όπου ο όμιλος Intralot συμμετέχει με 20%) αναλογούν 

περίπου €13εκ. Κατά του ανωτέρω νόμου και της απόφασης του AAMS, η Intralot Gaming Machines S.p.A. 

μαζί με όλες τις εταιρίες του κλάδου έχουν προσφύγει στο αρμόδιο διοικητικό δικαστήριο ζητώντας την 

ακύρωσή του ως αντισυνταγματικού και την αναστολή ισχύος του νόμου και της απόφασης του AAMS. Το 

αίτημα αναστολής απορρίφθηκε από το αρμόδιο δικαστήριο στη συνεδρίαση της 1.4.2015. Η υπόθεση περί 

της συνταγματικότητας εκδικάστηκε την 1.7.2015 και εκδόθηκε απόφαση με την οποία τα μέρη κλήθηκαν να 

υποβάλλουν συμπληρωματικά στοιχεία. Μετά την νέα εκδίκαση της 21.10.2015, το δικαστήριο, στις 

17.11.2015 αποφάσισε να αναστείλει την έκδοση απόφασης και να παραπέμψει την υπόθεση στο 

Συνταγματικό Δικαστήριο. Δεν έχει οριστεί ακόμη δικάσιμος για τη διαδικασία ενώπιον του Συνταγματικού 

Δικαστηρίου. Η Intralot Gaming Machines S.p.A. έχει ασκήσει το δικαίωμα που της παρέχει ο Νόμος να 

μετακυλήσει το σύνολο σχεδόν του ανωτέρω φόρου στο δίκτυο πωλήσεων.  
 

κ. Πρώην στέλεχος της Εταιρίας άσκησε αγωγή ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία 

ζητά την καταβολή του ποσού των 121.869,81€ ως μη καταβληθείσες αποδοχές. Η αγωγή έχει οριστεί να 

εκδικαστεί στις 25.5.2016, οπότε και αναβλήθηκε λόγω της αποχής των δικηγόρων για τις 04.06.2018. Η 
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νομική υπηρεσία της Εταιρίας εκτιμά ότι, κατόπιν της επ’ ακροατηρίω συζητήσεως της υποθέσεως, η ως άνω 

αγωγή δεν θα ευδοκιμήσει.  
 

κα. Στις Η.Π.Α. η “GEORGIA ATLANTA AMUSEMENT”, που είναι η κάτοχος αδείας λειτουργίας 

παιγνιομηχανημάτων στην πολιτεία Georgia των Η.Π.Α., άσκησε αγωγή κατά της θυγατρικής Intralot, Inc., με 

την οποία ζητά περίπου 400.000 δολλάρια Η.Π.Α. (€351.339)  για δυσλειτουργία του συστήματος 

παρακολούθησης των παιγνιομηχανημάτων στην πολιτεία Georgia των Η.Π.Α. Η δυσλειτουργία οφείλεται σε 

υλικό τρίτου προμηθευτή. Στην διαδικασία της διαμεσολάβησης συμφωνήθηκε όπως η Intralot, Inc. καταβάλει 

το ποσό των 300.000 δολαρίων Η.Π.Α. Η Intralot, Inc. θα εξετάσει την δυνατότητα να στραφεί αναγωγικά 

κατά του τρίτου προμηθευτή για την κάλυψη της τυχόν σχετικής αποζημιώσεως.  
 

κβ. Στην Πολωνία ασκήθηκε αγωγή κατά της θυγατρικής “Totolotek Totomix SA” από παίκτη στοιχήματος που 

ισχυρίζεται ότι του οφείλεται το ποσό των 861.895PLN (€202.437) το οποίο δεν του κατεβλήθη από την ως 

άνω θυγατρική λόγω παραβίασης του κανονισμού στοιχημάτων από τον αντίδικο. Η “Totolotek Totomix SA” 

έχει ζητήσει να εκδικαστεί η υπόθεση ενώπιον του δικαστηρίου της Βαρσοβίας (αντί του δικαστηρίου της 

πόλης Torun) και η αίτηση έγινε δεκτή, ωστόσο ο αντίδικος έχει προσφύγει κατ’ αυτής ζητώντας να 

παραμείνει η υπόθεση προς εκδίκαση στο δικαστήριο της Torun και η σχετική απόφαση εκκρεμεί.  
 

κγ. Μεταξύ αφενός της θυγατρικής εταιρείας Intralot Leasing Netherlands B.V. ως μισθώτριας και της Εταιρίας 

ως εγγυήτριας και αφετέρου της εταιρείας Econocom Nederland B.V. υφίσταται διαφωνία αναφορικά με την 

από 28.3.2013 σύμβαση πώλησης και επαναμίσθωσης εξοπλισμού και ειδικότερα σχετικά με απαίτηση της 

Econocom Nederland B.V. για περαιτέρω πληρωμές προς αυτήν. Κατά τους όρους της σύμβασης είχε 

παραδοθεί στην Econocom Nederland B.V. εγγυητική επιστολή (stand-by letter of credit) ύψους €5 εκατ. 

εκδόσεως της γαλλικής τραπέζης Societe Generale. Η Εταιρία ζήτησε από το αρμόδιο Γαλλικό δικαστήριο στο 

Παρίσι την μη κατάπτωση της ανωτέρω εγγυητικής επιστολής και το δικαστήριο εξέδωσε προσωρινή απόφαση 

που απαγόρευσε στην Societe Generale την πληρωμή ποσών εκ της ανωτέρω εγγυητικής επιστολής προς την 

Econocom Nederland B.V. μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης στις 15.9.2016. Παράλληλα θα ασκηθεί αγωγή με 

αίτημα να αναγνωριστεί ότι δεν οφείλονται περαιτέρω ποσά στην Econocom Nederland B.V. δυνάμει της 

ανωτέρω σύμβασης.  
 

Μέχρι την 31/08/2016, πέραν των υποθέσεων για τις οποίες σχηματίστηκε πρόβλεψη, η Διοίκηση του Ομίλου 

θεωρεί ότι οι λοιπές εκκρεμοδικίες θα τελεσιδικήσουν χωρίς να επιφέρουν σημαντική επίδραση στην 

οικονομική θέση και τα αποτελέσματα του Ομίλου και της Εταιρίας.  

 

 

B. ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΗΣΕΙΣ 
 

Ι) ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 

ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΣΕΙΣ   ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΣΕΙΣ 

ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. 
2012-2013                           

& 2015 
  WHITE EAGLE INVESTMENTS LTD 2014-2015 

ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ Α.Ε. 
2007-2010                          

& 2015 
  BETA RIAL Sp.Zoo 2011-2015 

BETTING CYPRUS LTD 2011-2015   POLLOT Sp.Zoo 2011-2014 
INTRALOT AUSTRALIA PTY LTD 2012-2015   TOTOLOTEK S.A. 2011-2015 
INTRALOT GAMING SERVICES PTY 2012-2015   INTRALOT SLOVAKIA SPOL. S.R.O. 2014-2015 
INTRALOT IBERIA HOLDINGS SA 2011-2015   SLOVENSKE LOTERIE A.S. 2011-2015 
INTRALOT JAMAICA LTD 2010-2015   TORSYS S.R.O. ³ 2011-2013 
INTRALOT TURKEY A.S. 2011-2015   TACTUS S.R.O. ³ 2011-2014 
INTRALOT DE MEXICO LTD 2006-2015   NIKANTRO HOLDINGS Co LTD 2010-2015 
INTRALOT CHILE SPA -  LOTERIA MOLDOVEI S.A. 2014-2015 
INTELTEK INTERNET AS 2011-2015   INTRALOT BETTING OPERATIONS (CYPRUS) LTD 2010-2015 
AZERINTELTEK AS 2014-2015  ROYAL HIGHGATE LTD 2008-2015 
INTRALOT DE PERU SAC 2013-2015   INTRALOT LEASING NEDERLAND B.V. 2013-2015 
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ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΣΕΙΣ   ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΣΕΙΣ 
SERVICIOS TRANSDATA S.A. ¹ 2010-2013   INTRALOT IRELAND LTD 2014-2015 
POLDIN LTD 2011-2015   BILOT INVESTMENT LTD  - 
ΑΤΡΟΠΟΣ Α.Ε. 2009-2015   TECNO ACCION URUGUAY S.A. - 
INTRALOT SERVICES S.A. 2015   INTRALOT CYPRUS GLOBAL ASSETS LTD 2012-2015 
INTRALOT ADRIATIC DOO 2015  INTRALOT OOO 2013-2015 
BILYONER INTERAKTIF HIZMELTER AS GROUP 2012-2015   INTRALOT DISTRIBUTION OOO 2013-2015 
INTRALOT MAROC S.A. 2012-2015   INTRALOT ST. LUCIA LTD 2008-2015 
GAMING SOLUTIONS INTERNATIONAL LTDA 2011-2015   INTRALOT GUATEMALA S.A. 2009-2015 
INTRALOT DE COLOMBIA (BRANCH) 2011-2015   LOTERIAS Y APUESTAS DE GUATEMALA S.A. 2009-2015 
INTRALOT INTERACTIVE S.A. 2010 & 2015   INTRALOT DOMINICANA S.A. 2009-2015 
INTRALOT GLOBAL SECURITIES B.V. 2013-2015   INTRALOT LATIN AMERICA INC 2008-2015 
INTRALOT FINANCE LUXEMBOURG S.A. 2013-2015   INTRALOT SURINAME LTD 2008-2015 
INTRALOT CAPITAL LUXEMBOURG S.A. 2014-2015   CARIBBEAN VLT SERVICES LTD 2012-2015 
INTRALOT GLOBAL HOLDINGS B.V. 2013-2015   INTRALOT CARIBBEAN VENTURES LTD 2010-2015 

INTRALOT INC 
     2010-2011 
&  2013-2015 

  SUPREME VENTURES LTD 2008-2015 

DC09 LLC 2011-2015   ΙΝTRALOT HOLDINGS INTERNATIONAL LTD 2012-2015 
ILOT CAPITAL UK LTD 2015   INTRALOT INTERNATIONAL LTD 2010-2015 
ILOT INVESTMENT UK LTD 2015   INTRALOT OPERATIONS LTD 2010-2015 
INTRALOT NEDERLAND B.V. 2010-2015   NETMAN SRL 2011-2015 
LOTROM S.A.  2010-2015   BILOT EOOD  2011-2015 
INTRALOT BEIJING Co LTD 2007-2015   EUROFOOTBALL LTD  2010-2015 
TECNO ACCION S.A.  2011-2015   EUROFOOTBALL PRINT LTD  2011-2015 
TECNO ACCION SALTA S.A. 2015   INTRALOT TECHNOLOGIES LTD 2010-2015 
MALTCO LOTTERIES LTD 2004-2015   INTRALOT LOTTERIES LTD 2011-2015 
INTRALOT NEW ZEALAND LTD 2010-2015   INTRALOT INVESTMENTS LTD 2012-2015 
INTRALOT DO BRAZIL LTDA 2011-2015   INTRALOT BUSINESS DEVELOPMENT LTD 2010-2015 
INTRALOT MINAS GERAIS LTDA ² 2011-2012   GAMING SOLUTIONS INTERNATIONAL SAC 2011-2015 

OLTP LTDA 2011-2015   NAFIROL S.A. - 

INTRALOT ARGENTINA S.A.  2011-2015   LEBANESE GAMES S.A.L - 
INTRALOT GERMANY GMBH 2012-2015   INTRALOT HONG KONG HOLDINGS LTD 2015 
INTRALOT SOUTH KOREA S.A. 2007-2015   ENTERGAMING LTD - 
INTRALOT FINANCE UK PLC 2014-2015   INTRALOT BETTING OPERATIONS RUSSIA LTD 2011-2015 
INTRALOT ASIA PACIFIC LTD -   FAVORIT BOOKMAKERS OFFICE OOO 2013-2015 
     

¹ H θυγατρική εταιρία Servicios Transdata SA  έχει συγχωνευτεί με την Intralot De Peru SAC 
² H θυγατρική εταιρία Intralot Minas Gerais Ltda έχει συγχωνευτεί με την Intralot Do Brazil Ltda 
³ Οι θυγατρικές εταιρίες Torsys SRO και Tactus SRO έχουν συγχωνευτεί με την Slovenske Loterie AS 

 

Ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος στην Pollot Sp.Zoo για την χρήση 2015. Επίσης στην Intralot New 

Zealand Ltd διενεργήθηκε και ολοκληρώθηκε η εξέταση των φορολογικών δηλώσεων ως προς τον κίνδυνο 

φορολογίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας για τις χρήσεις 2014-2016. Δεν προέκυψε καμία 

φορολογική επιβάρυνση από την διενέργεια φορολογικού ελέγχου στις εταιρίες Pollot Sp.Zoo και Intralot New 

Zealand Ltd. Στην εταιρία Royal Highgate LTD είναι σε εξέλιξη  φορολογικός έλεγχος για τις χρήσεις 2008-2012. 

Επίσης είναι σε εξέλιξη ο φορολογικός έλεγχος  στην Intralot Jamaica LTD για τις χρήσεις 2010-2012, στην 

Intralot De Peru SAC για τις χρήσεις 2013-2014, στην Eurofootball LTD για την περίοδο 2010-2011, στην 

Bilyoner Interaktif Hiizmelter AS για την χρήση 2013-2014, στην Supreme Ventures LTD για τις χρήσεις 2008-

2014, καθώς και στην AzerInteltek AS για την περίοδο Ιανουάριος 2014-Απρίλιος 2016. Σε εξέλιξη είναι 

φορολογικός έλεγχος στην Intralot Leasing Nederland BV για την χρήση 2013 σε θέματα ΦΠΑ. Στην Servicios 

Transdata S.A. ολοκληρώθηκε το 2014 ο έλεγχος του φόρου εισοδήματος για την χρήση 2008 και του ΦΠΑ για 

την περίοδο 1/1/2008-30/6/2009 βεβαιώνοντας επιπρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις ποσού €3,4 εκατ. Η 

εταιρία έχει ξεκινήσει διαδικασία ένστασης σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία για ακύρωση των επιβληθέντων 

φόρων και προστίμων. Οι νομικοί σύμβουλοι της εταιρίας πιστεύουν ότι η πιθανότερη έκβαση της υπόθεσης θα 

είναι θετική. Στην Lotrom S.A. ξεκίνησε έλεγχος από τις τοπικές φορολογικές αρχές αναφορικά με τις 

οικονομικές δραστηριότητες επί συναλλαγών που υπόκεινται σε ΦΠΑ για την περίοδο 2004-2014. Επίσης, 

ολοκληρώθηκε ο έλεγχος για την χρήση 2011 στην Ιντραλότ Α.Ε. καταλογίζοντας φόρους από λογιστικές 

διαφορές πλέον προσαυξήσεων ποσού €3,9 εκατ.. Η Εταιρία άσκησε ενδικοφανείς προσφυγές κατά των 



ΙΝΤΡΑΛΟΤ Όμιλος εταιριών                                                                                  

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την περίοδο που έληξε την 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2016        
 

71 
 

σχετικών φύλλων ελέγχου με αποτέλεσμα μείωση των φόρων στα €3,34 εκατ.. Η Εταιρία κατέθεσε νέες 

προσφυγές στα Ελληνικά Διοικητικά Δικαστήρια. Η διοίκηση της Εταιρίας και οι νομικοί της σύμβουλοι εκτιμούν 

ότι οι προσφυγές θα ευδοκιμήσουν σε τελικό βαθμό κατά το μεγαλύτερο μέρος τους. Η Εταιρία έχει σχηματίσει 

επαρκείς σχετικές προβλέψεις και έχει καταβάλλει το σύνολο των φόρων. Επίσης, είναι σε εξέλιξη ο έλεγχος για 

την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού του φορολογικού έτους 2015 των Ιντραλότ Α.Ε., Intralot 

Interactive S.A. και Εταιρία Στοιχημάτων Α.Ε. καθώς και της Intralot Services SA, ενώ έχει κοινοποιηθεί στην 

Ιντραλότ Α.Ε. από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές εντολή μερικού ελέγχου/επανελέγχου των ετών 2007 & 

2008 καθώς και τακτικού φορολογικού ελέγχου για την χρήση 2012. 

ΙΙ) ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ & ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ 

ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΣΕΙΣ   ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΣΕΙΣ 
LOTRICH INFORMATION Co LTD 2014-2015   INTRALOT HOLDING & SERVICES S.p.A. 2011-2015 

INTRALOT SOUTH AFRICA LTD 2014-2015   INTRALOT GAMING MACHINES S.p.A. 2012-2015 

GOREWARD LTD 2015   INTRALOT ITALIA S.p.A 2011-2015 

PRECIOUS SUCCESS LTD GROUP 2013-2015   VENETA SERVIZI S.R.L. 2011-2015 

GAIN ADVANCE GROUP LTD -   GAMENET S.p.A.  2011-2015 
KTEMS HOLDINGS CO LTD 2005-2015   GAMENET ENTERTAINMENT S.R.L.  2011-2015 
OASIS RICH INTERNATIONAL LTD 2015  GAMENET SCOMMESSE S.p.A.   2011-2015 
WUSHENG COMPUTER TECHNOLOGY (SHANGHAI) CO LTD 2015  GAMENET RENTING S.R.L.   2011-2015 
BIT8 LTD 2015  GAMENET FORMAZIONE S.R.L.   2011-2015 
SWITCH IT NV -  GNETWORK S.R.L.   2011-2015 
UNICLIC LTD 2004-2015  VERVE S.p.A.   2011-2015 
DOWA LTD 2004-2015  BILLIONS ITALIA S.R.L.   2011-2015 
GAMENET GROUP S.p.A. 2015    

 

Στην Intralot South Africa Ltd είναι σε εξέλιξη  φορολογικός έλεγχος για την χρήση 2014, όπως και στην Lotrich 

Information Co Ltd επίσης για την χρήση 2014 αναφορικά με θέματα ενδοομιλικών συναλλαγών. 

 

Γ. ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 
 

 

(i) Δεσμεύσεις από λειτουργικά μισθώματα: 
 

 

Την 30η Ιουνίου 2016 στον Όμιλο υπήρχαν ποικίλες συμφωνίες λειτουργικής μίσθωσης που αφορούν την 

ενοικίαση κτιρίων, μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων. Τα έξοδα ενοικίασης περιλαμβάνονται στην 

κατάσταση αποτελεσμάτων της περιόδου που έληξε την 30η Ιουνίου 2016. Τα ελάχιστα μελλοντικά πληρωτέα 

μισθώματα ενοικίασης βάσει μη ακυρώσιμων συμβολαίων λειτουργικής μίσθωσης την 30η Ιουνίου 2016 έχουν 

ως κάτωθι: 

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 
 30/6/2016 31/12/2015 30/6/2016 31/12/2015 
Εντός 1 έτους 8.287 9.192 929 939 
Μεταξύ 2 και 5 ετών 12.516 15.826 1.779 1.862 

Πέραν των 5 ετών 2.692 2.902 1.024 1.180 
Σύνολο 23.495 27.920 3.732 3.981 

 

 

(ii) Εγγυήσεις: 
 

Η Εταιρία και ο Όμιλος την 30η Ιουνίου 2016 είχαν τις παρακάτω ενδεχόμενες υποχρεώσεις από εγγυήσεις για: 
 

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 
 30/6/2016 31/12/2015 30/6/2016 31/12/2015 
Συμμετοχή σε διαγωνισμούς 904 919 3 919 
Καλής εκτέλεσης 235.381 238.918 82.094 73.397 
Χρηματοδότηση 48.728 50.253 40.213 42.181 
Σύνολο 285.013 290.090 122.310 116.497 

 
 

  ΟΜΙΛΟΣ 
  30/6/2016 31/12/2015 

Εγγυήσεις εκδοθείσες από την μητρική και θυγατρικές:     
 - προς τρίτους 241.583 290.090  
 - προς τρίτους για λογαριασμό συγγενών  43.430 0  

Σύνολο 285.013 290.090 
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  ΕΤΑΙΡΙΑ 

  30/6/2016 31/12/2015 
Εγγυήσεις εκδοθείσες από την μητρική:   

 
 - προς τρίτους για λογαριασμό θυγατρικών 75.443 113.060 
 - προς τρίτους για λογαριασμό συγγενών 43.430 0 
 - προς τρίτους για λογαριασμό της   3.437 3.437 
Σύνολο 122.310 116.497 

 
 
 
 
 

(iii) Δεσμεύσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις 
 

ΟΜΙΛΟΣ 
Ελάχιστες 
πληρωμές 

Παρούσα 
αξία 

ελάχιστων 
πληρωμών 

Ελάχιστες 
πληρωμές 

Παρούσα 
αξία 

ελάχιστων 
πληρωμών 

 30/6/2016 30/6/2016 31/12/2015 31/12/2015 

Εντός ενός έτους 2.087 1.946 7.124 6.815 
Μετά από ένα έτος έως πέντε έτη 1.117 1.073 2.059 1.966 
Πέραν των πέντε ετών 0 0 0 0 
Μείον: Τόκοι  -185 0 -402 0 
Σύνολο 3.019 3.019 8.781 8.781 

 

Η Εταιρία δεν έχει υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις. 

 

2.21 ΣΥΓΚΡΙΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
 

Στα παρουσιαζόμενα στοιχεία της προηγούμενης χρήσης έγιναν περιορισμένου μεγέθους αναμορφώσεις / 

αναταξινομήσεις για λόγους συγκρισιμότητας, χωρίς σημαντική επίδραση στα ίδια κεφάλαια, στον κύκλο 

εργασιών και στα αποτελέσματα μετά από φόρους της προηγούμενης χρήσης του Ομίλου και της Εταιρίας. 

 

2.22 ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 
 

 

Τον Αύγουστο του 2016 ο Όμιλος INTRALOT ανακοίνωσε ότι έχει εισέλθει σε συζητήσεις σε αποκλειστική 

βάση με την εταιρία Tatts, σχετικά με πιθανή πώληση των επιχειρήσεων της INTRALOT στην Αυστραλία και τη 

Νέα Ζηλανδία. 

 

Μαρούσι, 31 Αυγούστου2016 
   

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  

ΟΜΙΛΟΥ 
 

 
 

 

  

Σ. Π. ΚΟΚΚΑΛΗΣ 
 Α.Δ.Τ. ΑΙ 091040 

 Α. Ι. ΚΕΡΑΣΤΑΡΗΣ 
Α.Δ.Τ. ΑΙ 682788 

 
 

 
 

  

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΟΜΙΛΟΥ 

 
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ  

ΟΜΙΛΟΥ 

   
 

 
 
 

Γ. ΣΠ. ΚΟΛΙΑΣΤΑΣΗΣ 
Α.Δ.Τ. Σ 699882 

 Ν. Γ. ΠΑΥΛΑΚΗΣ 
Α.Δ.Τ. AΖ 012557 

Αρ. Αδείας Οικ. Επιμ. 
No 15230 Α' Τάξης 
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3. Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου 1η Ιανουαρίου 2016 έως την 30η Ιουνίου 2016 
 

 


