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ROYAL HIGHGATE PUBLIC COMPANY LIMITED 
 
 

ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
 
 
Διοικητικό Συμβούλιο Ανδρέας Παπούλιας (Πρόεδρος) 
  
 Γιαννάκης Παυλίδης 
  
 Συμεών Σιόκουρος 
  
 Ιωάννης Παντολέων 
  
 Μάρκος Δράκος 
 (παραιτήθηκε στις 25 Ιουνίου 2013) 
  
 Νικόλαος Σκάγιαννης 
  
  
Αναπληρωτής Σύμβουλος Γιαννάκης Χρίστου 
  
 Ιωσήφ Αβρααμίδης 
  
  
Γραμματέας Χριστίνα Σαρρή 
  
  
Βοηθός Γραμματέας Γιαννάκης Παυλίδης 
  
  
Ανεξάρτητοι Ελεγκτές KPMG Limited 
  
  
Νομικοί Σύμβουλοι Πολάκης Σαρρής & Σία 
  
  
Τράπεζες Τράπεζα Κύπρου  
  
 Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) 
  
  
Κεντρικά Γραφεία Τυρταίου 6, 
 1087 Λευκωσία 
 Κύπρος 
  
  
Εγγεγραμμένο Γραφείο Λεωφόρος Βύρωνος 36 
 Nicosia Tower Center 
 8ος όροφος, Διαμ./Γραφείο 801 
 1506, Λευκωσία 
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ROYAL HIGHGATE PUBLIC COMPANY LIMITED 
 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ 
ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  

 
Σύμφωνα με το άρθρο 10, εδάφια (3)(γ) και (7) του περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές 
Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμο του 2007 (“Νόμος”), εμείς τα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλοι υπεύθυνοι για τις συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές 
καταστάσεις της Royal Highgate Public Company Limited για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 
2013 μέχρι 30 Ιουνίου 2013 επιβεβαιώνουμε ότι, εξ όσων γνωρίζουμε: 
 
(α) Οι συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις οι οποίες παρουσιάζονται στις σελίδες 6 

μέχρι 24: 
 

(i) καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 
όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 10, εδάφιο (4) του Νόμου, και  

 
(ii) παρέχουν αληθινή και δίκαιη εικόνα των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, 

της οικονομικής κατάστασης και των αποτελεσμάτων της Royal Highgate Public 
Company Limited και  

 
(β) η ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης παρέχει δίκαιη ανασκόπηση (fair review) των πληροφοριών 

που απαιτούνται από το άρθρο 10 εδάφιο (6) του Νόμου. 
 
Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
 

Όνομα Ιδιότητα Υπογραφή 
   

Ανδρέας Παπούλιας Πρόεδρος   
   
Γιαννάκης Παυλίδης Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος  
   
Ιωάννης Παντολέων Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος  
   
Νικόλαος Σκάγιαννης Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος  
   
Συμεών Σιόκουρος  Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος  
 
Υπεύθυνος για τη σύνταξη των συνοπτικών ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων 
 

Όνομα Ιδιότητα Υπογραφή 
   
Φώτης Ψυντρίδης Οικονομικός Διευθυντής  
   
 
 
Λευκωσία, 29 Ιουλίου 2013 
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ROYAL HIGHGATE PUBLIC COMPANY LIMITED 
 

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Royal Highgate Public Company Limited (η “Εταιρεία”) υποβάλλει 
στα μέλη την εξαμηνιαία έκθεση του μαζί με τις συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της 
Εταιρείας για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2013 μέχρι 30 Ιουνίου 2013. 
 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
 
Η Royal Highgate Public Company Limited (η “Εταιρεία”) συστάθηκε  στην Κύπρο την 1 Νοεμβρίου 
1993, ως ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης.  Στις 17 Ιουλίου 2001 οι τίτλοι της Εταιρείας 
εισήχθηκαν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.  Στις 20 Ιουλίου 2001 η 
Εταιρεία διατύπωσε Πρόταση για εξαγορά της Highgate Leisure Holdings Ltd η οποία έγινε 
αποδεκτή στις 25 Αυγούστου 2001.  Στις 4 Σεπτεμβρίου 2001, η Εταιρεία μετονομάστηκε σε Royal 
Highgate Ltd και στις 19 Απριλίου 2005 μετά από αίτηση έχει εγκριθεί από τον Έφορο Εταιρειών η 
αλλαγή ονόματος σε Royal Highgate Public Company Limited. 
 
Η κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας κατά την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2013 μέχρι 30 Ιουνίου 
2013 συνέχισε να είναι η διεξαγωγή εργασιών συλλογικών στοιχημάτων. 
 
Κατά τη διάρκεια του έτους 2012 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε την 
αναδιοργάνωση του Συγκροτήματος Royal Highgate Public Company Limited και ως εκ τούτου οι 
δραστηριότητες των εξαρτημένων εταιρειών έχουν μεταφερθεί προς τη μητρική εταιρεία Royal 
Highgate Public Company Limited από την 1ην Ιανουαρίου 2013. 
 
ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 
Η οικονομική κατάσταση της Εταιρείας όπως παρουσιάζεται στις οικονομικές καταστάσεις θεωρείται 
ικανοποιητική.  
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 
Τα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας παρουσιάζονται στην συνοπτική ενδιάμεση κατάσταση 
συνολικού εισοδήματος στη σελίδα 5. 
 
Το κέρδος της Εταιρείας για την περίοδο πριν την αφαίρεση της φορολογίας ανέρχεται σε €179.887 
(01.01.2012 – 30.06.2012: ζημία  €1.422.521).  Το κέρδος μετά την αφαίρεση της φορολογίας 
ανέρχεται σε €168.217 (01.01.2012 – 30.06.2012: ζημιά €1.426.817). 
 
ΜΕΡΙΣΜΑ 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προτείνει την πληρωμή ενδιάμεσου μερίσματος για την περίοδο από 1 
Ιανουαρίου 2013 μέχρι 30 Ιουνίου 2013. 
 
ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ  
 
Οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που αντιμετωπίζει η Εταιρεία και οι ενέργειες που λαμβάνει 
για διαχείριση τους, αναφέρονται στη σημείωση 17 των οικονομικών καταστάσεων. 
 
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προβλέπει οποιεσδήποτε σημαντικές αλλαγές στις δραστηριότητες της 
Εταιρείας στο προβλεπόμενο μέλλον. 
 
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 
Δεν υπήρχε οποιαδήποτε αλλαγή στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. 
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ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (συνέχεια) 
 
 
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 
 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου, η Εταιρεία δεν λειτουργούσε υποκαταστήματα.  Οι λειτουργίες της 
Εταιρείας διεξάγονται παγκυπρίως μέσω αντιπροσώπων οι οποίοι κατά τη διάρκεια της περιόδου 
ανέρχονταν στους ογδόντα έξι. 
 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την ημερομηνία της έκθεσης παρουσιάζονται στη σελίδα 
1. Δεν υπήρχαν σημαντικές αλλαγές στη σύνθεση, την κατανομή των αρμοδιοτήτων ή στην 
αποζημίωση του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 
ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 
 
Δεν υπήρξαν σημαντικά γεγονότα μετά την περίοδο αναφοράς που να επηρεάζουν τις οικονομικές 
καταστάσεις στις 30 Ιουνίου 2013. 
 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ 
 
Οι ανεξάρτητοι ελεγκτές της Εταιρείας KPMG Ltd, εκδήλωσαν επιθυμία να εξακολουθήσουν να 
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους.  Η πρόταση των ελεγκτών έγινε δεκτή από τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου. 
 
 
 
 

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου 
 
 

                                                                                                                       Χριστίνα Σαρρή 
                                                                                                                          Γραμματέας 
 
 
Λευκωσία, 29 Ιουλίου 2013 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

 
Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2013 μέχρι 30 Ιουνίου 2013 

 
 

    01.01.2013-   01.01.2012- 
  30.06.2013 30.06.2012 
 Σημ. € € 
    
Κύκλος εργασιών 4 5.753.950 9.226.194 
Διανομή κερδών  (3.864.272) (7.426.281) 
Φόρος επί του καθαρού στοιχήματος        (245.787)   (190.341) 
    
Μεικτό κέρδος  1.643.891 1.609.572 
Άλλα εισοδήματα 5 52.727 41.868 
Έξοδα διαχείρισης και πωλήσεων     (1.476.249)   (1.764.199) 
    
Κέρδος/(ζημία) από εργασίες   220.369   (112.759) 
Απομείωση στην αξία των επενδύσεων         (94.189) 
 

   (1.281.451) 
   

       (126.180) 
 

   (1.394.210) 
   

Έσοδα χρηματοδότησης  72.350 28.238 
Έξοδα χρηματοδότησης           (18.643) 
 

     (56.549) 
   

Καθαρά έσοδα/(έξοδα) χρηματοδότησης  6          53.707 
 

    (28.311) 
   

Κέρδος/(ζημία) πριν τη φορολογία 7 179.887 (1.422.521) 
Φορολογία         (11.670)        (4.296) 
    
Κέρδος/(ζημία) περιόδου  168.217  (1.426.817) 
    
Λοιπά συνολικά έσοδα/(έξοδα)                    --                  -- 
    
Συνολικά έσοδα/(έξοδα) για την περίοδο       168.217   (1.426.817) 
    
Κέρδος/(ζημία) ανά μετοχή (σεντ) 8             0,51            (4,32) 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 10 μέχρι 24 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των συνοπτικών ενδιάμεσων 
οικονομικών καταστάσεων. 
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ROYAL HIGHGATE PUBLIC COMPANY LIMITED 
 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 
ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 

 
  30.06.2013 2012 
 Σημ. € € 
Περιουσιακά στοιχεία     
    

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία     
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 9 374.707 424.495 
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 10 512 629 
Επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση  11      920.563     897.016 
    
Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών 
 στοιχείων 

   
   1.295.782 

 
 1.322.140 

   
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία     
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 12 938.053 891.210 
Μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο 13  2.373.094  2.408.047 
    
Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών 
 στοιχείων  

   
 3.311.147 

 
 3.299.257 

   
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων   4.606.929  4.621.397 
    

Ίδια κεφάλαια     
Μετοχικό κεφάλαιο 14 5.610.000 5.610.000 
Αποθεματικά   (1.621.905) (1.790.122) 
    
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων     3.988.095   3.819.878 
    
Υποχρεώσεις     
    
Μη τρέχουσες υποχρεώσεις     
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 15      340.268      348.690 
    
Τρέχουσες υποχρεώσεις     
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 15 168.790 341.096 
Αναβαλλόμενο εισόδημα 16 6.073 5.723 
Οφειλόμενη φορολογία      103.703 
 

     106.010 
   

Σύνολο τρεχουσών υποχρεώσεων      278.566      452.829 
    
Σύνολο υποχρεώσεων      618.834 
 

     801.519 
   

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων     4.606.929   4.621.397 
    
 
Οι συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 
29 Ιουλίου 2013. 
 
 
Συμεών Σιόκουρος       Γιαννάκης Παυλίδης 
Σύμβουλος        Σύμβουλος 
 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 10 μέχρι 24 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των συνοπτικών 
ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων. 
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ROYAL HIGHGATE PUBLIC COMPANY LIMITED 

 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ 

 
Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2013 μέχρι 30 Ιουνίου 2013 

 
 
 
   

 
 

Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Αποθεματικό 
έκδοσης 
μετοχών 
υπέρ το 
άρτιο 

 
 
 

Ειδικό 
αποθεματικό 

 
 
 

΄Αλλα 
αποθεματικά 

Διαφορά από 
μετατροπή 
μετοχικού 

κεφαλαίου σε 
Ευρώ  

 
 
 

Αποθεματικό 
προσόδου 

 
 
 
 

Ολικό 
  € € € € € € € 
         
Υπόλοιπο  
1 Ιανουαρίου 2012 

  
5.610.000 

 
3.833.792 

 
195 

 
892 

 
28.385 

 
(4.060.231) 

 
 5.413.033 

Συνολικά έξοδα έτους                  --                --              --                --               --  (1.593.155)  (1.593.155) 
         
         
Υπόλοιπο  
31 Δεκεμβρίου 2012 

  
  5.610.000 

 
  3.833.792 

 
            195 

 
          892 

 
     28.385 

 
 (5.653.386) 

 
   3.819.878 

         
         
Υπόλοιπο  
1 Ιανουαρίου 2013 

  
 5.610.000 

 
3.833.792 

 
195 

 
892 

 
28.385 

 
 (5.653.386) 

 
 3.819.878 

Συνολικά έσοδα 
περιόδου 

  
                -- 

 
               -- 

 
               -- 

 
               -- 

 
                -- 

 
       168.217 

 
      168.217 

         
Υπόλοιπο  
30 Ιουνίου 2013 

  
   5.610.000 

 
  3.833.792 

 
            195 

 
           892 

 
       28.385 

 
   (5.485.169) 

 
   3.988.095 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 10 μέχρι 24 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των συνοπτικών 
ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων. 
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ROYAL HIGHGATE PUBLIC COMPANY LIMITED 
 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 
 

Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2013 μέχρι 30 Ιουνίου 2013 
 

    01.01.2013-   01.01.2012- 
 Σημ. 30.06.2013 30.06.2012 
  € € 
Ροή μετρητών από/(για) εργασίες     
Κέρδος/(ζημία) περιόδου  168.217 (1.426.817) 
Αποσβέσεις 9 57.490 65.797 
Χρέωση για απομείωση στην αξία των επενδύσεων     
 διαθέσιμων προς πώληση   94.189 1.281.451 
Τόκοι πληρωτέοι 6 243 7.806 
Τόκοι εισπρακτέοι 6 (72.350) (28.238) 
Φορολογία          11.670 
 

      4.296 
   

Ροή μετρητών από/(για) εργασίες πριν τις αλλαγές στο     
 κεφάλαιο κίνησης  259.459     (95.705) 
(Αύξηση)/μείωση στις εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις  (46.843)        72.705  
Μείωση στις εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις  (180.728)    (228.674) 
Αύξηση στο αναβαλλόμενο εισόδημα                350                 -- 
    
Ροή μετρητών από/(για) εργασίες  32.238 (251.674) 
Φορολογία που πληρώθηκε       (13.976) 
 

    (4.284) 
   

Καθαρή ροή μετρητών από/(για) εργασίες         18.261 
 

 (255.958) 
   

Ροή μετρητών (για)/από επενδυτικές δραστηριότητες    
Τόκοι που εισπράχθηκαν  72.350 28.238 
Πληρωμές για αγορά ακινήτων, εγκαταστάσεων και 
εξοπλισμού  

  
    (7.585) 

 
   (27.956) 

Πληρωμές για απόκτηση επενδύσεων διαθέσιμων προς 
πώληση 

  
  (117.736) 

 
                -- 

    
Καθαρή ροή μετρητών (για)/από επενδυτικές 
δραστηριότητες 

  
    (52.971) 

 
         282 

    
Ροή μετρητών για χρηματοδοτικές δραστηριότητες    
Τόκοι που πληρώθηκαν           (243)     (7.806) 
    
Καθαρή μείωση σε μετρητά και αντίστοιχα μετρητών  (34.953) (263.482) 
    
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στην αρχή της 
περιόδου 

 
13 

 
  2.408.047 

 
2.704.831 

    
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στο τέλος της 
περιόδου  

 
13 

 
  2.373.094 

 
2.441.349 

    
 
 
 
 
 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 10 μέχρι 24 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των συνοπτικών 
ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2013 μέχρι 30 Ιουνίου 2013 
 

 
1. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
 
 H Royal Highgate Public Company Limited (η “Εταιρεία”) συστάθηκε στην Κύπρο την 1η 

Νοεμβρίου 1993 ως ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης.  Στις 10 Φεβρουαρίου 2000, η 
Εταιρεία μετονομάστηκε σε ASP Royal Holdings Ltd και την 1η  Απριλίου 2000 η Εταιρεία, 
μετά από σχετικές συμφωνίες, κατέστη η Ιθύνουσα του Συγκροτήματος ASP Royal Holdings 
Ltd. 

 
 Στις 17 Ιουλίου 2001 οι τίτλοι της Εταιρείας εισήχθηκαν προς διαπραγμάτευση στο 

Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.  Στις 20 Ιουλίου 2001, η Εταιρεία υπέβαλε Πρόταση για 
εξαγορά της Highgate Leisure Holdings Ltd η οποία έγινε αποδεκτή στις 25 Αυγούστου 2001.  
Στις 4 Σεπτεμβρίου 2001, η Εταιρεία μετονομάστηκε σε Royal Highgate Ltd και στις 19 
Απριλίου 2006 μετά από αίτηση έχει εγκριθεί η αλλαγή ονόματος από τον Έφορο Εταιρειών σε 
Royal Highgate Public Company Limited.  Το εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας βρίσκεται 
στη Λεωφόρο Βύρωνος 36, Nicosia Tower Centre, 8ος όροφος, Διαμ./Γραφ. 801, 1506 
Λευκωσία. 

 
 Η κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2013 

μέχρι 30 Ιουνίου 2013 συνέχισε να είναι η διεξαγωγή εργασιών συλλογικών στοιχημάτων. 
 
2. ΒΑΣΗ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ 

 
(α) Δήλωση συμμόρφωσης 

 
Οι συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με τα Διεθνή 
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). 
 
Επιπλέον, οι συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με το 
Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο αρ.34. 
 
Οι οικονομικές καταστάσεις πρέπει να διαβάζονται παράλληλα με τις ετήσιες ελεγμένες 
οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012. 
 

(β) Βάση επιμέτρησης 
 
Οι συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις ετοιμάστηκαν με βάση την αρχή του 
ιστορικού κόστους, εκτός από την περίπτωση των επενδύσεων διαθέσιμων προς πώληση που 
παρουσιάζονται στην εύλογη αξία τους. 
 
Κατά την ημερομηνία έγκρισης αυτών των οικονομικών καταστάσεων είχαν εκδοθεί από το 
Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων Πρότυπα, Αναθεωρημένα Πρότυπα και Διερμηνείες 
που δεν είχαν τεθεί ακόμη σε εφαρμογή.  Μερικά από αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και άλλα ακόμη.  Το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένει ότι η υιοθέτηση αυτών των 
προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς σε μελλοντικές περιόδους δεν θα έχει σημαντική 
επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 
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Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2013 μέχρι 30 Ιουνίου 2013 
 
 

2. ΒΑΣΗ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ (συνέχεια) 
 

(γ) Υιοθέτηση νέων και αναθεωρημένων Προτύπων και Διερμηνειών 
 
Κατά την τρέχουσα περίοδο, η Εταιρεία υιοθέτησε όλες τις αλλαγές στα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) τα οποία σχετίζονται με τις εργασίες της και είναι 
εφαρμόσιμα για λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την 1 Ιανουαρίου 2013.  Η υιοθέτηση αυτή 
δεν έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 
 

(δ) Χρήση λογιστικών εκτιμήσεων και κρίσεων 
 
Η ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς απαιτεί από τη Διεύθυνση την άσκηση κρίσης, να κάνει 
εκτιμήσεις και παραδοχές οι οποίες επηρεάζουν την εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών και 
των υπό αναφορά ποσών ενεργητικού και υποχρεώσεων, εσόδων και εξόδων.  Οι εκτιμήσεις και 
οι υποστηρίζουσες παραδοχές βασίζονται στην ιστορική εμπειρία και σε διάφορους άλλους 
παράγοντες οι οποίοι πιστεύεται ότι είναι λογικοί υπό τις περιστάσεις.  Τα πραγματικά 
αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν από αυτές τις εκτιμήσεις. 
 
Οι εκτιμήσεις και υποστηρίζουσες παραδοχές αναθεωρούνται σε συνεχή βάση.  Αναθεωρήσεις 
σε λογιστικές εκτιμήσεις αναγνωρίζονται στην περίοδο κατά την οποία η εκτίμηση 
αναθεωρείται αν η αναθεώρηση επηρεάζει μόνο αυτή την περίοδο, ή την περίοδο της 
αναθεώρησης και μελλοντικές περιόδους αν η αναθεώρηση επηρεάζει τόσο την τρέχουσα όσο 
και μελλοντικές περιόδους. 
 
Συγκεκριμένα, πληροφορίες για σημαντικές εκτιμήσεις, αβεβαιότητες και κρίσιμες κρίσεις στην 
εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών οι οποίες έχουν την πιο σημαντική επίδραση στα ποσά που 
αναγνωρίστηκαν στις οικονομικές καταστάσεις περιγράφονται πιο κάτω: 
 

• Φορολογία 
 
Για τον προσδιορισμό της πρόβλεψης για εταιρικό φόρο απαιτούνται σημαντικές εκτιμήσεις. Για 
συγκεκριμένες συναλλαγές και υπολογισμούς, ο προσδιορισμός της τελικής φορολογίας είναι 
αβέβαιος κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών. Η Εταιρεία αναγνωρίζει υποχρεώσεις για 
προβλεπόμενα φορολογικά ζητήματα με βάση υπολογισμούς για το κατά πόσο θα προκύψει 
επιπρόσθετη φορολογία. 
 

• Πρόγραμμα επιβράβευσης πιστών πελατών 
 
Το ποσό που κατανέμεται στους βαθμούς μέσω του σχεδίου επιβράβευσης πελατών, 
υπολογίζεται με αναφορά στην εύλογη αξία του δικαιώματος εξαργύρωσης των βαθμών σε 
προϊόντα με έκπτωση, δεδομένου ότι η εύλογη αξία των βαθμών τους δεν είναι καθορισμένη.  Η 
εύλογη αξία του δικαιώματος να αποκτούνται δώρα με έκπτωση μέσω εξαργύρωσης βαθμών 
λαμβάνει υπόψη το ποσό της έκπτωσης, όπως προσαρμόζεται λαμβάνοντας υπόψη το 
λογιζόμενο ποσοστό μη εξαργύρωσης. 
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2. ΒΑΣΗ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ (συνέχεια) 
 

• Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 
 
Η Εταιρεία εξετάζει αν υπάρχουν ενδείξεις  αναφορικά με την πιθανότητα είσπραξης των 
οφειλόμενων ποσών από τις εμπορικές και άλλες απαιτήσεις. Οι ενδείξεις στις οποίες βασίζεται 
η πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις είναι το ιστορικό αποπληρωμής και η οικονομική 
κατάσταση του χρεώστη. Εάν υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις, υπολογίζεται το ανακτήσιμο ποσό και 
δημιουργείται ανάλογη πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις. Το ποσό της πρόβλεψης 
αναγνωρίζεται στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος. Η αναθεώρηση του πιστωτικού 
κινδύνου είναι συνεχής και η μεθοδολογία και οι υποθέσεις για υπολογισμό της πρόβλεψης 
επισφαλών χρεωστών εξετάζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα και αναπροσαρμόζονται 
ανάλογα. 
 

• Απομείωση αξίας επενδύσεων διαθέσιμων προς πώληση 
 
Η Εταιρεία ακολουθεί τις οδηγίες του ΔΛΠ 39 για να αποφασίσει πότε μια επένδυση έχει 
υποστεί απομείωση στην αξία.  Αυτή η απόφαση απαιτεί άσκηση σημαντικής κρίσης.  Στην 
άσκηση της κρίσης αυτής, η Εταιρεία εκτιμά, μαζί με άλλους παράγοντες, τη διάρκεια και την 
έκταση που η εύλογη αξία μιας επένδυσης είναι χαμηλότερη του κόστους, και την 
χρηματοοικονομική βιωσιμότητα και βραχυπρόθεσμο επιχειρηματικό μέλλον της επένδυσης 
συμπεριλαμβανομένων παραγόντων όπως η επίδοση της βιομηχανίας και του επιχειρηματικού 
κλάδου, οι αλλαγές στην τεχνολογία και στις λειτουργικές και χρηματοδοτικές ταμειακές ροές. 
 

(ε) Νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης 
 
Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας είναι για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2013 μέχρι 
30 Ιουνίου 2013 και παρουσιάζονται σε Ευρώ (“€”). 
 

3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 
 
Οι λογιστικές πολιτικές που ακολουθήθηκαν από την Εταιρεία εφαρμόστηκαν με συνέπεια και 
συνάδουν με τις λογιστικές πολιτικές του προηγούμενου έτους. 
 
(α) Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 
 
(i) Ιδιόκτητα περιουσιακά στοιχεία 
 
Τα ακίνητα, οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός παρουσιάζονται σε τιμή κτήσης μείον 
συσσωρευμένες αποσβέσεις και ζημίες απομείωσης. 
 
(ii) Αποσβέσεις 
 
Οι αποσβέσεις υπολογίζονται έτσι που να διαγράφεται το κόστος μείον η υπολογιζόμενη 
υπολειμματική αξία των ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού με ισόποσες ετήσιες 
επιβαρύνσεις στο διάστημα της αναμενόμενης ωφέλιμης οικονομικής ζωής τους. 
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3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (συνέχεια) 

 
(α) Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός (συνέχεια) 
 
(ii) Αποσβέσεις (συνέχεια) 
 
Οι συντελεστές των αποσβέσεων που χρησιμοποιήθηκαν βασίζονται στην ωφέλιμη οικονομική 
ζωή των εν λόγω στοιχείων ως πιο κάτω: 
 

 Ποσοστά 
  
Διαμόρφωση κτιρίων 10 
Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 10 
Έπιπλα και εξοπλισμός 10 
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές 10 & 20 
Οχήματα 20 

 
Σε περίπτωση εκποίησης ή διαγραφής μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων, η διαφορά 
του τιμήματος πώλησης και της καθαρής λογιστικής αξίας χρεώνεται ή πιστώνεται στην 
κατάσταση συνολικού εισοδήματος της περιόδου. 
 
(iii) Έξοδα συντήρησης και επισκευών ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 
 
Τα έξοδα συντήρησης και επισκευών ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 
κεφαλαιουχικής φύσης προστίθενται πάνω στην αξία των μη κυκλοφορούντων περιουσιακών 
στοιχείων όταν κριθούν ότι αυξάνουν τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη από τη χρήση μη 
κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων πέραν αυτών που είχαν υπολογιστεί και 
αποσβένονται με τη μέθοδο που αναφέρεται πιο πάνω (βλέπε ii).  Τα ποσά που δεν 
κεφαλαιοποιούνται διαγράφονται στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος για την περίοδο. 
 
(β) Άυλα περιουσιακά στοιχεία 
 
(i)  Λογισμικά προγράμματα 
 
Δαπάνες που έχουν άμεση σχέση με ξεχωριστά λογισμικά προγράμματα που ανήκουν στην 
Εταιρεία και που αναμένεται ότι θα δημιουργήσουν οικονομικά οφέλη που θα υπερβαίνουν τις 
δαπάνες για περισσότερο από ένα έτος αναγνωρίζονται ως άυλα περιουσιακά στοιχεία. 
Μετέπειτα τα λογισμικά προγράμματα παρουσιάζονται στο κόστος μείον συσσωρευμένες 
αποσβέσεις και μείον οποιαδήποτε συσσωρευμένη απομείωση στην αξία. Δαπάνες που 
βελτιώνουν ή επεκτείνουν την απόδοση των λογισμικών προγραμμάτων πέραν από τις αρχικές 
προδιαγραφές κεφαλαιοποιούνται. Δαπάνες που σχετίζονται με τη συντήρηση λογισμικών 
προγραμμάτων χρεώνονται στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος στο έτος που προκύπτουν. 
Τα λογισμικά προγράμματα αποσβένονται σύμφωνα με τη σταθερή μέθοδο σε περίοδο που δεν 
υπερβαίνει τα τρία έτη. Η απόσβεση ξεκινά όταν τα λογισμικά προγράμματα είναι διαθέσιμα 
προς χρήση και περιλαμβάνεται στα έξοδα διοίκησης. 
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3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (συνέχεια) 

 
(γ) Πρόγραμμα επιβράβευσης πιστών πελατών 
 
Κατά τη διάρκεια του έτους 2012 η Εταιρεία Royal Highgate Public Company Limited, ξεκίνησε 
το Σύστημα Επιβράβευσης των Μελών του Royal Club “ΩΡΑ ΓΙΑ ΔΩΡΑ” με τα μέλη να 
συλλέγουν βαθμούς οι οποίοι θα παραμένουν ενεργοί για 3 κυλιόμενα χρόνια (δηλαδή οι βαθμοί 
του πρώτου έτους θα αφαιρούνται με την έναρξη του τέταρτου έτους). Το ποσό που έχει 
κατανεμηθεί στους βαθμούς αναγνωρίζεται ως αναβαλλόμενο εισόδημα στην κατάσταση 
οικονομικής θέσης. Όταν εξαργυρωθούν οι βαθμοί και παραδοθούν τα δώρα στα μέλη, η εύλογη 
αξία τους αναγνωρίζεται ως έσοδο. Επιπλέον, το αναβαλλόμενο εισόδημα το οποίο αφορά 
βαθμούς οι οποίοι δεν έχουν εξαργυρωθεί εντός τριών ετών από την ημερομηνίας απόκτησης 
τους, αναγνωρίζεται ως έσοδο στην κατάσταση συνολικών εσόδων. 
 
(δ) Χρηματοοικονομικά μέσα 
 
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 
καταχωρούνται από τη στιγμή που η Εταιρεία καθίσταται ένα μέρος των συμβαλλόμενων του 
χρηματοοικονομικού μέσου. 
 
(i) Επενδύσεις 
 
Η Εταιρεία κατέταξε τις επενδύσεις στις ακόλουθες κατηγορίες: 
 
(α) Επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση 
 
Επενδύσεις οι οποίες πρόκειται να κατέχονται για μια αόριστη χρονική περίοδο και μπορεί να 
διατεθούν για πώληση για να ικανοποιήσουν ανάγκες ρευστότητας, αυξομείωσης επιτοκίων, 
ισοτιμιών συναλλάγματος ή αλλαγές στις τιμές αξιών, κατατάσσονται ως διαθέσιμες για 
πώληση.  Οι επενδύσεις διαθέσιμες για πώληση κατατάσσονται ως μη κυκλοφορούντα 
περιουσιακά στοιχεία. 
 
Οι επενδύσεις αυτές αναγνωρίζονται αρχικά στην τιμή κτήσης τους και ακολούθως οποιαδήποτε 
αναπροσαρμογή στην εύλογη αξία τους αναγνωρίζετε στα λοιπά συνολικά έσοδα και θα 
συσσωρεύεται κάτω από τον τίτλο του αποθεματικού επανεκτίμησης επενδύσεων.  Τυχόν 
πλεόνασμα ή έλλειμμα που προκύπτει από την αναπροσαρμογή στην εύλογη τους αξία 
μεταφέρεται στην κατάσταση συνολικών εσόδων μόνο κατά την εκποίηση των επενδύσεων 
αυτών ή όταν υποστούν μόνιμη μείωση στην αξία τους. 
 
Όσον αφορά τα διαθέσιμα προς πώληση αξιόγραφα, η ζημία απομείωσης τους ανατρέπεται στη 
συνέχεια μέσω των αποτελεσμάτων εάν η αύξηση στην εύλογη αξία της επένδυσης μπορεί να 
συνδεθεί αντικειμενικά με γεγονός που επήλθε μετά την αναγνώριση της ζημίας απομείωσης. 
 
Η κατάταξη των επενδύσεων στις πιο πάνω κατηγορίες γίνεται κατά την ημερομηνία κτήσης 
τους.  Η τιμή κτήσης περιλαμβάνει και τα έξοδα συναλλαγής. 
 
Όλες οι αγορές και πωλήσεις επενδύσεων αναγνωρίζονται κατά την ημερομηνία της εμπορικής 
συναλλαγής η οποία είναι η ημερομηνία κατά την οποία η Εταιρεία δεσμεύεται να αγοράσει ή 
να πωλήσει την επένδυση. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2013 μέχρι 30 Ιουνίου 2013 

 
 
3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (συνέχεια) 

 
(δ) Χρηματοοικονομικά μέσα (συνέχεια) 
 
(i)  Επενδύσεις (συνέχεια) 
 
(α) Επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση (συνέχεια) 
 
Κατά την εκποίηση επενδύσεων η διαφορά μεταξύ των καθαρών εισπράξεων και της λογιστικής 
αξίας που παρουσιάζεται στους λογαριασμούς μεταφέρεται στην κατάσταση συνολικών εσόδων. 
 
Οι επενδύσεις σε αξιόγραφα εταιρειών που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου 
παρουσιάζονται στην κατάσταση οικονομικής θέσης στην εύλογη τους αξία η οποία καθορίζεται 
βάση της παρούσας αξίας των αναμενόμενων ταμειακών ροών από την χρήση της επένδυσης. 
 
(ii) Απαιτήσεις  από εμπορικές δραστηριότητες  
 
Οι απαιτήσεις από εμπορικές δραστηριότητες αρχικά επιμετρώνται στην εύλογη αξία και 
μεταγενέστερα επιμετρώνται στο αναπόσβεστο κόστος με τη χρήση της μεθόδου του 
πραγματικού επιτοκίου.  Κατάλληλες προβλέψεις για εκτιμώμενα μη ανακτήσιμα ποσά 
αναγνωρίζονται στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος όταν υπάρχει αντικειμενική απόδειξη 
ότι το περιουσιακό στοιχείο έχει απομειωθεί.  Η αναγνωριζόμενη πρόβλεψη επιμετράται ως η 
διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας του περιουσιακού στοιχείου και της παρούσας αξίας των 
εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών προεξοφλημένων με το πραγματικό επιτόκιο που 
ίσχυε κατά την αρχική αναγνώριση. 
 
(iii) Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών 
 
Τα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών αποτελούνται από μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο.  
Για σκοπούς της κατάστασης ταμειακών ροών, τα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών 
παρουσιάζονται μετά την αφαίρεση τραπεζικών παρατραβηγμάτων. 
 
(iv) Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 
 
Οι εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις αρχικά επιμετρώνται στην εύλογη αξία τους και 
μεταγενέστερα επιμετρώνται στο αναπόσβεστο κόστος με την χρησιμοποίηση της μεθόδου του 
πραγματικού επιτοκίου. 
 
(ε) Προβλέψεις 
 
Πρόβλεψη για υποχρεώσεις αναγνωρίζεται στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης όταν το 
Συγκρότημα έχει νομική ή τεκμαιρόμενη υποχρέωση ως αποτέλεσμα ενός περασμένου 
γεγονότος και είναι πιθανό ότι θα χρειαστεί εκροή οικονομικού οφέλους για την εξόφληση της 
υποχρέωσης και το ποσό της υποχρέωσης μπορεί να υπολογιστεί αξιόπιστα.  Όταν η Εταιρεία 
αναμένει η πρόβλεψη να αποπληρωθεί, για παράδειγμα με βάση ένα ασφαλιστικό συμβόλαιο, ή 
αποπληρωμή αναγνωρίζεται ως ξεχωριστό περιουσιακό στοιχείο μόνο όταν η αποπληρωμή είναι 
σχεδόν βεβαία. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2013 μέχρι 30 Ιουνίου 2013 

 
 
3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (συνέχεια) 

 
(δ) Χρηματοοικονομικά μέσα (συνέχεια) 
 
(στ) Απομείωση στην αξία περιουσιακών στοιχείων 
 
Οι αξίες των περιουσιακών στοιχείων στα βιβλία της Εταιρείας, εκτός των κυκλοφορούντων 
περιουσιακών στοιχείων (βλέπε λογιστική πολιτική α), αναθεωρούνται κατά την ημερομηνία της 
κάθε κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης για να καθοριστεί κατά πόσο υπάρχει οποιαδήποτε 
ένδειξη μείωσης της αξίας αυτής.  Εάν υπάρχει τέτοια ένδειξη, η ανακτήσιμη αξία του 
περιουσιακού στοιχείου υπολογίζεται.  Μείωση στην αξία των περιουσιακών στοιχείων 
αναγνωρίζεται όταν η αξία που είναι καταχωρημένη στα βιβλία υπερβαίνει την ανακτήσιμη αξία 
του εν λόγω στοιχείου.  Οι μειώσεις στις αξίες αναγνωρίζονται στην κατάσταση συνολικού 
εισοδήματος. 
 
Ζημία λόγω μείωσης της αξίας μακροπρόθεσμης επένδυσης αντιστρέφεται εάν η μετέπειτα 
αύξηση στην ανακτήσιμη αξία μπορεί αντικειμενικά να συνδεθεί με συγκεκριμένο γεγονός που 
προέκυψε μετά από την αναγνώριση της μείωσης. 
 
Ζημία λόγω μείωσης της αξίας των περιουσιακών στοιχείων αντιστρέφεται μόνο στο βαθμό που 
η αξία του περιουσιακού στοιχείου που είναι καταχωρημένη στα βιβλία δεν υπερβαίνει την αξία 
όπως αυτή θα καθορίζεται, μετά από την αφαίρεση αποσβέσεων, εάν δεν αναγνωριζόταν μείωση 
στην αξία του εν λόγω στοιχείου. 
 
(ζ) Μετοχικό κεφάλαιο 
 
Οι συνήθεις μετοχές ταξινομούνται ως ίδια κεφάλαια. Η διαφορά μεταξύ της εύλογης αξίας της 
αντιπαροχής που εισπράχθηκε από την Εταιρεία και την ονομαστική αξία του εκδοθέντος 
μετοχικού κεφαλαίου μεταφέρεται στο αποθεματικό υπέρ το άρτιο. 
 
(η) Εισοδήματα 
 
(i) Εισπράξεις από συλλογικά στοιχήματα (κύκλος εργασιών) 
 
Τα εισοδήματα αντιπροσωπεύουν τις εισπράξεις από τα συλλογικά στοιχήματα που 
στοιχηματίζονται μέσω την διαφόρων αντιπροσώπων της Εταιρείας.  Τα συλλογικά στοιχήματα 
αναγνωρίζονται όταν σημαντικοί κίνδυνοι και οφέλη έχουν μεταφερθεί στους παίκτες 
στοιχημάτων.  Αυτό γίνεται συνήθως όταν οι αντιπρόσωποι αποδεχτούν τα κουπόνια των 
παικτών και η αποπληρωμή των σχετικών εισπρακτέων ποσών είναι εύλογα εξασφαλισμένη. 
 
(ii) Διανομή κερδών 
 
Αντιπροσωπεύουν ποσά που κερδίζονται από τους παίκτες στοιχημάτων και αναγνωρίζονται 
όπως προκύπτουν. 
 
(θ) Ανάλυση κατά τομέα 
 
Οι δραστηριότητες της Εταιρείας διεξάγονται αποκλειστικά στην Κύπρο και περιορίζονται στη 
διεξαγωγή εργασιών συλλογικών στοιχημάτων.  Ως εκ τούτου δεν δίνεται ανάλυση κατά τομέα. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2013 μέχρι 30 Ιουνίου 2013 

 
 
3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (συνέχεια) 

 
(ι) Ωφελήματα προσωπικού 
 
Η Εταιρεία δεν λειτουργεί ταμείο προνοίας ή οποιαδήποτε άλλα ταμεία συνταξιοδότησης για 
τους υπαλλήλους της.  Η Εταιρεία και οι υπάλληλοι της συνεισφέρουν στο Κυβερνητικό Ταμείο 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων με βάση τους μισθούς των υπαλλήλων.  Οι συνεισφορές της Εταιρείας 
διαγράφονται στην περίοδο που σχετίζονται και περιλαμβάνονται στο κόστος προσωπικού. Η 
Εταιρεία δεν έχει οποιαδήποτε νομική ή τεκμαιρόμενη υποχρέωση για να πληρώσει επιπλέον 
συνεισφορές εάν το σχέδιο δεν κατέχει αρκετά περιουσιακά στοιχεία για να πληρώσει σε όλους 
τους υπαλλήλους τα ωφελήματα που αναλογούν στις υπηρεσίες τους κατά τη διάρκεια της 
τρέχουσας και των προηγούμενων περιόδων. 
 
(ια) Έσοδα χρηματοδότησης 
 
Τα έσοδα χρηματοδότησης περιλαμβάνουν τόκους εισπρακτέους που υπολογίζονται με βάση 
την αρχή των δεδουλευμένων εσόδων ανάλογα με τα ποσά που καθίστανται εισπρακτέα. 
 
(ιβ) Έξοδα χρηματοδότησης 
 
Χρεωστικοί τόκοι και άλλα έξοδα χρηματοδότησης αναγνωρίζονται στην κατάσταση συνολικού 
εισοδήματος με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. 
 
(ιγ) Ενοίκια πληρωτέα 
 
Τα ενοίκια πληρωτέα αντιπροσωπεύουν ποσά πληρωτέα για ενοικίαση ακινήτων και 
αναγνωρίζονται στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος με βάση τις πρόνοιες των συμβολαίων 
ενοικίασης. 
 
(ιδ) Φορολογία 
 
Η φορολογία πάνω στο κέρδος ή τη ζημία της περιόδου αποτελεί το φόρο της τρέχουσας 
περιόδου.  Ο φόρος της περιόδου αποτελεί τον πληρωτέο εταιρικό φόρο που υπολογίζεται με 
βάση το υπολογιζόμενο φορολογητέο κέρδος ολόκληρου του οικονομικού έτους 
χρησιμοποιώντας τους φορολογικούς συντελεστές που ισχύουν κατά τη διάρκεια του έτους και 
οποιαδήποτε αναπροσαρμογή για πληρωτέο ή επιστρεπτέο εταιρικό φόρο και έκτακτη εισφορά 
για την άμυνα προηγουμένων ετών. 
 
Επιπλέον, σύμφωνα με τον περί στοιχημάτων νόμο του 2012 (106(Ι)/2012, η Εταιρεία 
υποχρεούται να καταβάλλει στη Δημοκρατία φόρο στοιχημάτων αναφορικά με στοιχήματα που 
διενεργούνται από αυτήν. Το ποσό του φόρου στοιχήματος σε κάθε λογιστική περίοδο ανέρχεται 
σε δέκα τοις εκατό μέχρι τον Ιούνιο 2012 και δεκατρία τοις εκατό από τον Ιούλιου 2012 επί των 
καθαρών αποδοχών από το στοίχημα του αποδέκτη συλλογικών στοιχημάτων για την αντίστοιχη 
περίοδο. Κάθε ημερολογιακός μήνας αποτελεί μια λογιστική περίοδο. 
 
(ιε) Συγκριτικά ποσά 
 
Όπου χρειαζόταν τα συγκριτικά ποσά έχουν αναπροσαρμοστεί για να συνάδουν με την 
παρουσίαση της τρέχουσας περιόδου. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2013 μέχρι 30 Ιουνίου 2013 

 
 
4. ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 
Ο κύκλος εργασιών προέρχεται από δραστηριότητες στην Κύπρο και αποτελείται από τα ολικά 
στοιχήματα κατά τη διάρκεια της περιόδου. 

 
5. ΑΛΛΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ 

 
Τα άλλα εισοδήματα αντιπροσωπεύουν κυρίως επιστροφές εγγυήσεων από αντιπροσώπους μετά 
από τη λήξη της συνεργασίας τους. 
 

6. ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ/(ΕΞΟΔΑ) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
 

    01.01.2013-   01.01.2012- 
  30.06.2013 30.06.2012 
  € € 
    
Τραπεζικοί τόκοι εισπρακτέοι     72.350     28.238 
    
Τραπεζικοί τόκοι πληρωτέοι και άλλα έξοδα    (18.643)    (56.549) 
    
Καθαρά έσοδα/(έξοδα) χρηματοδότησης     53.707    (28.311) 
    

 
7. ΚΕΡΔΟΣ/(ΖΗΜΙΑ) ΠΡΙΝ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 

 
Το κέρδος/(ζημία) πριν τη φορολογία αναφέρεται μετά τη χρέωση των ακολούθων: 
 
   01.01.2013-   01.01.2012- 
 30.06.2013 30.06.2012 
 € € 
   
Αποσβέσεις  57.491 65.797 
Αμοιβή ανεξάρτητων ελεγκτών – τρέχουσας περιόδου 5.000 10.460 
Αμοιβή ανεξάρτητων ελεγκτών – προηγουμένων ετών      1.940       2.500 
   

 
8. ΚΕΡΔΟΣ/(ΖΗΜΙΑ) ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 
 

    01.01.2013-   01.01.2012- 
  30.06.2013 30.06.2012 
  € € 
    
Κέρδος/(ζημία) που αναλογεί στους μετόχους       168.217  (1.426.817) 
    
Μεσοσταθμικός αριθμός μετοχών που ήταν    
  εκδομένες κατά τη διάρκεια της κάθε περιόδου   33.000.000 33.000.000 
    
Κέρδος/(ζημία) ανά μετοχή (σεντ)             0,51         (4,32) 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2013 μέχρι 30 Ιουνίου 2013 
 
 
9. ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
 

 Διαμόρφωση Έπιπλα,   
 κτιρίων και εξοπλισμός και   
 ηλεκτρικές ηλεκτρονικοί   
 εγκαταστάσεις υπολογιστές Οχήματα Ολικό 
 € € € € 
Τιμή κτήσης     
1 Ιανουαρίου 2013 85.642 5.603.288 71.450 5.760.380 
Προσθήκες περιόδου               --          7.585             --         7.585 
     
30 Ιουνίου 2013     85.642  5.610.873    71.450 5.767.965 
     
Αποσβέσεις     
1 Ιανουαρίου 2013 57.103 5.240.660 38.122 5.335.885 
Επιβάρυνση περιόδου               --       56.732          641       57.373 
     
30 Ιουνίου 2013     57.103   5.297.392    38.763  5.393.258 
     
Καθαρή λογιστική αξία     
30 Ιουνίου 2013     28.539     313.481    32.687    374.707 
     
31 Δεκεμβρίου 2012     28.539     362.628    33.328    424.495 
     

 
10. ΑΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
 Λογισμικά 
 προγράμματα 
 € 
Κόστος  
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου και 30 Ιουνίου 2013   459.681 
  
Χρεόλυση  
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2013 459.052 
Χρεόλυση κατά τη διάρκεια της περιόδου           117 
  
Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2013   459.169 
  
Καθαρή λογιστική αξία  
30 Ιουνίου 2013           512 
  
31 Δεκεμβρίου 2012           629 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2013 μέχρι 30 Ιουνίου 2013 

 
 
11. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ 

 
  30.06.2013 2012 
  € € 
    
Αξιόγραφα ενισχυμένου κεφαλαίου υπό μετατροπή     
  σε μετοχές τάξης “B”-Τράπεζα Κύπρου Δημόσια     
  Εταιρεία Λτδ  897.016 897.016 
Μετοχές – Τράπεζα Κύπρου Δημόσια    
  Εταιρεία Λτδ       23.547 
 

              -- 
   

     920.563   897.016 
    
 
Τα αξιόγραφα ενισχυμένου κεφαλαίου θα μετατραπούν σε μετοχές τάξης “B” για σκοπούς 
εξυγίανσης της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ. 
 

12. EMΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 

  30.06.2013 2012 
  € € 
    
Εμπορικές απαιτήσεις  80.276 72.985 
Προκαταβολές και προπληρωμές  800.484 774.774 
Λοιπές απαιτήσεις  12.165 24.482 
Επιστρεπτέος Φόρος Προστιθέμενης Αξίας      45.128     18.969 
    
    938.053   891.210 
    
 
Η εύλογη αξία των εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων που έχουν λήξη εντός ενός έτους 
είναι περίπου η ίδια με τα ποσά που παρουσιάζονται πιο πάνω. 
 

13. ΜΕΤΡΗΤΑ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ 
 

  30.06.2013 2012 
  € € 
    
Μετρητά στην τράπεζα  2.330.817 2.400.437 
Μετρητά στο ταμείο        42.277         7.610 
    
   2.373.094  2.408.047 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2013 μέχρι 30 Ιουνίου 2013 
 
 

 
14. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 

  30.06.2013 2012 
  € € 
Εγκεκριμένο    
250.000.000 μετοχές ονομαστικής αξίας €0,17    
  η καθεμία  42.500.000 42.500.000 
    
Εκδομένο και πλήρως εξοφλημένο    
33.000.000 μετοχές ονομαστικής αξίας €0,17    
  η καθεμία    5.610.000   5.610.000 
 

15. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 

  30.06.2013 2012 
  € € 
    
Εμπορικές υποχρεώσεις  24.353 27.854 
Άλλοι πιστωτές και οφειλόμενα έξοδα  87.341 167.002 
Ποσά πληρωτέα σε συγγενικές εταιρείες (Σημ. 22)    397.364   494.930 
    
  509.058 689.786 
Μη τρέχουσες υποχρεώσεις   (340.268) 
 

 (348.690) 
   

Τρέχουσες υποχρεώσεις    168.790    341.096 
 

16. ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 
 

  30.06.2013 2012 
  € € 
    
Απαιτήσεις για προγράμματα πιστών πελατών           6.073      5.723 
    
 

17. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 

H Κυπριακή οικονομία έχει επηρεαστεί αρνητικά τα τελευταία χρόνια από τη διεθνή πιστωτική 
κρίση και την αστάθεια των χρηματαγορών. Κατά τη διάρκεια της περιόδου 1 Ιανουαρίου 2013 
μέχρι 30 Ιουνίου 2013 υπήρξε σημαντική μείωση της διαθέσιμης ρευστότητας για δανεισμό από 
τα Κυπριακά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, λόγω κυρίως της χρηματοοικονομικής αστάθειας σε 
σχέση με την κρίση του Ελληνικού δημοσίου χρέους, περιλαμβανομένης της απομείωσης των 
Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου, και των επιπτώσεών της στην Κυπριακή οικονομία. Επιπλέον, 
η δυνατότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας να αντλήσει δανεισμό από τις διεθνείς χρηματαγορές 
έχει περιοριστεί σημαντικά μετά από τις μειώσεις στην πιστοληπτική της αξιολόγηση. 
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Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2013 μέχρι 30 Ιουνίου 2013 
 
17. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (συνέχεια) 

 
Η αβέβαιη οικονομική κατάσταση στην Κύπρο, η περιορισμένη διαθεσιμότητα ρευστότητας για 
δανειοδότηση, η ζημιά απομείωσης επί των τραπεζικών καταθέσεων και η επιβολή των πιο πάνω 
περιοριστικών μέτρων σε συνδυασμό με την τρέχουσα αστάθεια στο τραπεζικό σύστημα και την 
αναμενόμενη οικονομική ύφεση, θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις αναμενόμενες ταμειακές ροές 
της Διεύθυνσης της Εταιρείας αναφορικά με την αξιολόγηση απομείωσης για χρηματοοικονομικά 
και μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. 
 
Η Διεύθυνση της Εταιρείας δεν είναι σε θέση να προβλέψει όλες τις εξελίξεις που θα μπορούσαν 
να έχουν αντίκτυπο στην οικονομία της Κύπρου και κατά συνέπεια, ποια επίδραση, αν υπάρχει, 
θα μπορούσαν να έχουν στη μελλοντική χρηματοοικονομική επίδοση, τις ταμειακές ροές και τη 
χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας. 
 
Με βάση την αξιολόγηση που έγινε, η Διεύθυνση της Εταιρείας έχει συμπεράνει ότι δεν 
χρειάζονται προβλέψεις ή χρεώσεις απομείωσης.  
 
Η Διεύθυνση της Εταιρείας εκτιμά ότι λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διατήρηση της 
βιωσιμότητας της Εταιρείας και την επέκταση των εργασιών της στο παρών επιχειρηματικό και 
οικονομικό περιβάλλον. 
 

18. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ  
 
Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 
 
Η Εταιρεία εκτίθεται στους ακόλουθους κινδύνους που προκύπτουν από τα χρηματοοικονομικά 
στοιχεία που κατέχει: 
 
• Πιστωτικό κίνδυνο 
• Κίνδυνο ρευστότητας 
• Κίνδυνο επιτοκίου 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη γενική ευθύνη για την υιοθέτηση και επίβλεψη του πλαισίου 
διαχείρισης των χρηματοοικονομικών κινδύνων της Εταιρείας. 
 
Οι πολιτικές διαχείρισης χρηματοοικονομικών κινδύνων της Εταιρείας υιοθετούνται για να 
εντοπίζονται και να αναλύονται οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει η Εταιρεία, να τίθενται κατάλληλα 
όρια κινδύνων και ελέγχων, να παρακολουθούνται οι κίνδυνοι και η τήρηση των ορίων. Οι 
πολιτικές και τα συστήματα διαχείρισης χρηματοοικονομικών κινδύνων αναθεωρούνται συχνά 
για να αντανακλούν τις αλλαγές στις συνθήκες αγοράς και στις δραστηριότητες της Εταιρείας. 
 
(α) Πιστωτικός κίνδυνος 

 
Ο πιστωτικός κίνδυνος είναι περιορισμένος γιατί οι χρεώστες παρουσιάζονται μετά την 
αφαίρεση προβλέψεων για επισφαλείς χρεώστες και επιπλέον με την εφαρμογή του 
μηχανογραφημένου συστήματος ο κίνδυνος έχει μειωθεί σημαντικά.  Δεν υπάρχει σημαντική 
συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου. 
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Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2013 μέχρι 30 Ιουνίου 2013 
 
18. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (συνέχεια) 

 
Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια) 

 
(β) Κίνδυνος ρευστότητας 

 
Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος που προκύπτει όταν η Εταιρεία δεν είναι σε θέση 
να ανταποκριθεί στις χρηματοοικονομικές του υποχρεώσεις όταν παρουσιάζονται.  Πιο 
συγκεκριμένα, ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος που προκύπτει όταν η λήξη των 
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της Εταιρείας δεν συμπίπτουν.  Όταν οι λήξεις 
δεν συμπίπτουν, η αποδοτικότητα μπορεί να αυξηθεί αλλά ταυτόχρονα μπορεί να αυξηθεί ο 
κίνδυνος ζημιών.  Η Εταιρεία εφαρμόζει διαδικασίες με σκοπό την ελαχιστοποίηση τέτοιων 
ζημιών όπως η διατήρηση περιουσιακών στοιχείων με υψηλή ρευστότητα και διατήρηση 
μετρητών και αντίστοιχα μετρητών. 
 

(γ) Κίνδυνος επιτοκίων 
 
Ο κίνδυνος επιτοκίου είναι ο κίνδυνος όπου η αξία των χρηματοοικονομικών μέσων 
διακυμαίνεται εξαιτίας αλλαγών στα επιτόκια της αγοράς. Ο δανεισμός σε κυμαινόμενα 
επιτόκια εκθέτει την Εταιρεία σε κίνδυνο επιτοκίου που αφορά τις ταμειακές ροές. Ο 
δανεισμός σε σταθερά επιτόκια εκθέτει την Εταιρεία σε κίνδυνο επιτοκίου που αφορά την 
εύλογη αξία. Η διεύθυνση της Εταιρείας παρακολουθεί τις διακυμάνσεις στα επιτόκια σε 
συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα. 
 

19. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 
Το ποσοστό στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας που κατέχουν κατά κυριότητα, άμεσα  ή 
έμμεσα, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η σύζυγος και τα ανήλικα τέκνα τους στις 31 
Δεκεμβρίου 2012 και 30 Ιουνίου 2013 ήταν ως ακολούθως: 
 
 30.06.2013 31.12.2012 
 % % 
   
Ανδρέας Παπούλιας 0,025 0,025 
Γιαννάκης Παυλίδης   6,340   6,340 
Ιωάννης Παντολέων    0,010   0,010 
Νικόλαος Σκάγιαννης -- -- 
Συμεών Σιόκουρος 11,960 11,960 

 
Η έμμεση συμμετοχή του κ. Γιαννάκη Παυλίδη προκύπτει από τη συμμετοχή του αδελφού του   
κ. Λώρη Παυλίδη και τη συμμετοχή του στην Intralot Betting Operations (Cyprus) Ltd.  Η 
έμμεση συμμετοχή των κ.κ. Ανδρέα Παπούλια, Ιωάννη Παντολέων και Νικόλαου Σκάγιαννη 
προκύπτει από τη συμμετοχή τους στην Ίντραλοτ Α.Ε., η οποία κατέχει το 54,95% της Intralot 
Betting Operations (Cyprus) Ltd. 
 
Η έμμεση συμμετοχή του κ. Συμεού Σιόκουρου προκύπτει από τη συμμετοχή του Ταμείου 
Προνοίας του Συνεταιρισμού Σιόκουρος & Μακρίδης, μέσω της ελεγχόμενης από αυτόν εταιρείας 
Tusayan Ltd και τη συμμετοχή του στην Intralot Betting Operations (Cyprus). 
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Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2013 μέχρι 30 Ιουνίου 2013 

 
20. ΜΕΤΟΧΟΙ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ 5% ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

 
Οι μέτοχοι που κατείχαν πέραν του 5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας στις 31 
Δεκεμβρίου 2012 και 30 Ιουνίου 2013 ήταν ως ακολούθως: 
 
 30.06.2013 31.12.2012 
 % % 
   
Intralot Betting Operations (Cyprus) Ltd 53,47 53,47 
Κενδέας Σιημηλά 7,5 7,5 
Ίντραλοτ Α.Ε. 5,69 5,69 
   
 
Η έμμεση συμμετοχή της Ίντραλοτ A.E. προκύπτει από τη συμμετοχή της στην Intralot Betting 
Operations (Cyprus) Ltd η οποία κατέχει το 53,47% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. 
 

21. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
 
Κατά την ημερομηνία της κατάστασης της οικονομικής θέσης, δεν υπήρχαν οποιεσδήποτε 
συμβάσεις μεταξύ της Εταιρείας και των Οργάνων Διοίκησης της. 
 
Ουδεμία ειδική συμφωνία υπάρχει με οποιονδήποτε Διοικητικό Σύμβουλο της Εταιρείας, ο 
τερματισμός της οποίας θα συνεπάγεται την καταβολή αποζημιώσεων. 
 

22. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 
 
Οι πιο κάτω συναλλαγές έγιναν με συγγενικά μέρη: 
 
Ποσά πληρωτέα σε συγγενικές εταιρείες (Σημ. 15) 

 30.06.2013 2012 
Μη-τρέχουσες υποχρεώσεις € € 
   
Εταιρεία Στοιχημάτων A.E. 340.268 348.690 
   
Τρέχουσες υποχρεώσεις   
   
Ίντραλοτ Α.Ε.       57.096 
 

  146.240 
  

Σύνολο    397.364   494.930 
   
H Ίντραλοτ A.E. κατέχει το 54,95% της Intralot Betting Operations (Cyprus) Limited, η οποία 
κατέχει το 53,47% της Royal Highgate Public Company Limited.  To οφειλόμενο ποσό στην 
Ίντραλοτ A.E. αφορά αγορά τερματικών και του αντίστοιχου λογισμικού για την αποδοχή 
στοιχημάτων καθώς και επαγγελματικά δικαιώματα.  Η Εταιρεία Στοιχημάτων Α.Ε. είναι 
θυγατρική της Ίντραλοτ Α.Ε. και παρέχει στη Royal Highgate Public Company Limited 
συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη διαχείριση, οργάνωση και λειτουργία παιχνιδιών 
στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης βάσει συμφωνίας μεταξύ της Εταιρείας 
Στοιχημάτων Α.Ε. και της Royal Highgate Public Company Limited. 
 
Η ταξινόμηση των οφειλόμενων ποσών σε μη-τρέχουσες υποχρεώσεις και τρέχουσες 
υποχρεώσεις έχει καθορισθεί βάσει των συμβάσεων που υπάρχουν μεταξύ των εταιρειών. 
 
Τα πιο πάνω ποσά δε φέρουν οποιονδήποτε τόκο. 



 
 

24 
ROYAL HIGHGATE PUBLIC COMPANY LIMITED 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2013 μέχρι 30 Ιουνίου 2013 
 
 
 

21. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΘΕΣΗΣ 
 
Δεν υπάρχουν οποιαδήποτε σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της ημερομηνίας της 
κατάστασης της χρηματοοικονομικής θέσης που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την αληθινή και 
δίκαιη εικόνα της Εταιρείας στις 30 Ιουνίου 2013. 
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