ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ LOTTERY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 52243 / 70 / Β /02 /54 – Αρ. ΓΕΜΗ : 077872227000

Προς την
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων
για τα πεπραγμένα της 12ης εταιρικής χρήσεως 2014
(1 Ιανουαρίου 2014 – 31 Δεκεμβρίου 2014)
Κύριοι Μέτοχοι,
Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό σας παρουσιάζουμε την δραστηριότητα
της εταιρείας κατά τη διαχειριστική χρήση 2014 (1 Ιανουαρίου 2014 – 31 Δεκεμβρίου 2014).
Παρ’ ότι στις οικονομικές καταστάσεις αναφέρονται με σαφήνεια τα Ενεργητικά και
Παθητικά στοιχεία της Εταιρείας μας, κρίνουμε σκόπιμο να παραθέσουμε τις παρακάτω
λεπτομέρειες ως προς την συγκρότηση της Εταιρικής Περιουσίας και τη σύνταξη των
οικονομικών καταστάσεων.
1. Οικονομική θέση της εταιρείας
Η εταιρεία συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες του κλάδου της σε τοπικό επίπεδο. Τα
αθροίσματα του Ισολογισμού της 31/12/2014 έχουν εξής :
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ





Β. Έξοδα Εγκατάστασης
Γ. Πάγιο ενεργητικό
Δ. Κυκλοφορούν ενεργητικό
E. Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού
ΣΥΝΟΛΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
 Α. Ίδια κεφάλαια
 B.Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα
 Γ. Υποχρεώσεις
ΣΥΝΟΛΟ

1

€
€
€
€
€

11.712,87
488.230,08
883.066,10
101.700,00
1.484.709,05

€
€
€
€

801.291,45
113.699,68
569.717,92
1.484.709,05

Επί των ανωτέρω κονδυλίων αναφέρουμε τα εξής :
α) Πάγια - Επενδύσεις παγίων
Τα κονδύλια του Πάγιου Ενεργητικού εμφανίζονται αυξημένα με τις προσθήκες και
βελτιώσεις της χρήσεως όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Προσάρτημα στο κεφάλαιο
«Μεταβολές Παγίων».
Οι επενδύσεις της χρήσης αφορούν κυρίως αγορά ενός αυτοκινήτου, εξοπλισμού και
διαμορφώσεις κτιρίου του πρακτορείου στην Καλοκαιρινού λόγω αλλαγής διεύθυνσης.
Στην κλειόμενη χρήση διενεργήθηκαν οι νόμιμες αποσβέσεις επί των παγίων
περιουσιακών στοιχείων με βάση τους συντελεστές που προβλέπονται από το άρθρο 24 του
Ν.4172/2013, ενώ στην προηγούμενη χρήση είχαν διενεργηθεί με βάση το άρθρο 31 του
Ν.2238/1994, όπως αυτό τροποποιήθηκε από την παράγραφο 22 του άρθρου 3, του
Ν.4110/2013.).
β) Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Το κυκλοφορούν ενεργητικό της εταιρείας την 31.12.2014 και την 31.12.2013
ανέρχεται συνολικά σε 883.066,10 € και 944.215,56 € αντίστοιχα. Η κυριότερη μεταβολή
αφορά την αύξηση των απαιτήσεων από χρεώστες διάφορους λόγω αυξημένης
προκαταβολής φόρου εισοδήματος επόμενης χρήσης.
γ) Υποχρεώσεις
Οι υποχρεώσεις της εταιρείας την 31.12.2014 και την 31.12.2013 ανέρχονταν
συνολικά σε 569.717,92 € και 597.330,42 € αντίστοιχα. Η μεταβολή στις υποχρεώσεις
οφείλεται κυρίως στην μείωση των υποχρεώσεων προς προμηθευτές (ανοικτά υπόλοιπα και
επιταγές).
2. Εξέλιξη των εργασιών
Όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις που επισυνάπτονται, ο κύκλος
εργασιών έφθασε στη χρήση 2014 στο ποσό των € 5.306.384,35 έναντι € 4.314.325,55 της
προηγούμενης χρήσης και σημείωσε αύξηση κατά 23%.
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Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε € 407.566,83 την χρήση 2014 έναντι € 250.081,79 την
χρήση 2013 σημειώνοντας αύξηση κατά 62,97% ενώ τα ολικά αποτελέσματα (κέρδη)
εκμετάλλευσης ανήλθαν σε € 258.169,47 € έναντι € 4.815,49 την προηγούμενη χρήση
σημειώνοντας αύξηση € 253.353,98. Τα καθαρά αποτελέσματα χρήσης ανήλθαν σε κέρδη
ποσού € 272.485,30 έναντι ζημιών ποσού € 2.247,24 της προηγούμενης χρήσης.
Η αύξηση της κερδοφορίας προήλθε αφενός από την αύξηση του κύκλου εργασιών
και αφετέρου από την συγκράτηση των λειτουργικών δαπανών.
3. Υποκαταστήματα
Η εταιρεία διατηρεί συνολικά 14 Πρακτορεία στο Νομό Ηρακλείου. Οι πωλήσεις
(προμήθειες μηχανών Ο.Π.Α.Π) της εταιρείας ανά κατάστημα για την κλειόμενη εταιρική
χρήση έχουν ως ακολούθως:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

Υποκατάστημα Γαζίου
Υποκατάστημα Μασταμπά
Υποκατάστημα Ιτάνου
Υποκατάστημα Αγίας Βαρβάρας
Υποκατάστημα 62 Μαρτύρων
Υποκατάστημα 25 Αυγούστου
Υποκατάστημα Τυμπακίου
Υποκατάστημα Αλικαρνασσού
Υποκατάστημα Αρκαλοχωρίου
Υποκατάστημα Ιερωνυμάκη
Υποκατάστημα Καλοκαιρινού
Υποκατάστημα Ξηροποτάμου
Υποκατάστημα Έβανς
Υποκατάστημα Πλατεία Ελευθεριάς
Σύνολο
Πλέον:
Πωλήσεις χονδρικής Έβανς
Προμήθεια αγοράς λαχείων
Λοιπές πωλήσεις
Σύνολο

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

136.326,38
77.727,52
106.386,82
58.798,44
161.453,58
131.610,29
215.900,04
72.162,32
118.120,20
67.545,28
69.739,03
121.600,01
119.828,69
111.249,20

1.568.447,80
€
€
€
€
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3.364.669,90
359.515,08

13.751,57
3.737.936,55

4.Βασικοί Χρηματοοικονομικοί Δείκτες

5. Ανάλυση Κινδύνων
Πιστωτικός κίνδυνος : Δεν υφίσταται πιστωτικός κίνδυνος για την εταιρεία. Οι πωλήσεις
της αφορούν κυρίως πωλήσεις μετρητοίς και συναλλαγές με την ΟΠΑΠ ΑΕ.
Κίνδυνος ρευστότητας : Ο κίνδυνος ρευστότητας για την εταιρεία είναι μηδαμινός. Η
εταιρεία έχει θετικό κεφάλαιο κίνησης και επάρκεια διαθεσίμων.
Ανταγωνισμός : Η εταιρεία κατέχει δεσπόζουσα θέση στη τοπική αγορά και μπορεί να
ανταπεξέρχεται στις απαιτήσεις και τον ανταγωνισμό του κλάδου.
Κίνδυνος διακυμάνσεων επιτοκίων : Η εταιρεία δεν έχει δανειακές υποχρεώσεις.
Δια-δικτυακή επέκταση παιγνίων: Η διαδικτυακή επέκταση ανταγωνιστικών παιγνίων
καθώς και το παράνομο στοίχημα έχει άμεση επίπτωση στις πωλήσεις της εταιρείας.
Συμβατικός κίνδυνος: Η εταιρεία εκτίθεται σε κινδύνους που σχετίζονται με συμβάσεις στις
οποίες μετέχει η ΟΠΑΠ ΑΕ και σε κινδύνους που σχετίζονται με το νομικό πλαίσιο των
τυχερών παιγνίων στην Ελλάδα.
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5.Λοιπά θέματα
Περιβάλλον : Δεν υπάρχουν περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την δραστηριότητα της
εταιρείας, πρόκειται για αμιγώς εταιρεία παροχής υπηρεσιών.
Εργασιακά θέματα : Η εταιρεία απασχολεί κατά μέσο όρο 43 άτομα προσωπικό σε συνεχή
βάση. Η εταιρεία τηρεί με συνέπεια τις διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής
νομοθεσίας .
Έρευνα Ανάπτυξη : Στην κλειόμενη χρήση η εταιρεία δεν διέθεσε κονδύλια για την έρευνα
και την ανάπτυξη.
Φορολογία κερδών παικτών: Κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρήσης σύμφωνα με το νόμο
νόμο 4141/2013 επιβλήθηκε φορολογία στα κέρδη των παικτών η οποία διαμορφώθηκε στο
0% για κέρδη έως 100,00€, 15% για κέρδη από 100,00 έως και 500,00€ και 20% για κέρδη
από 500,00€ και άνω.
6. Προοπτικές για το 2015
Παρά το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον , η διοίκηση έχει θέσει ως στόχο την
περεταίρω αύξηση των πωλήσεων , την συγκράτηση των λειτουργικών δαπανών με σκοπό
την συνέχιση της κερδοφορίας και την δημιουργία θετικών ταμειακών ροών για την κάλυψη
των υποχρεώσεων της και ενδεχόμενα τη διανομή μερισμάτων.
7. Σημαντικά γεγονότα μέχρι σήμερα.

Σημαντικά γεγονότα που να επηρεάζουν την πορεία της εταιρείας δεν έχουν
συμβεί μέχρι σήμερα.
8.Διανομή κερδών.
Η προτεινόμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο διανομή κερδών έχει ως εξής :
Κέρδη προς διάθεση
 Τακτικό αποθεματικό
 Μερίσματα
 Υπόλοιπο κερδών εις νέο
Σύνολο

€

217.016,60

€
€
€

9.763,76
125.333,33
81.919,51
217.016,60

Κύριοι, Κύριοι Μέτοχοι, σας εκθέσαμε την οικονομική κατάσταση και πορεία της
εταιρείας σας στη χρήση 2014 και το οικονομικό της δυναμικό κατά την 31/12/2014 καθώς
και τις προβλέψεις μας για τη χρήση 2015 που τρέχει και σας παρακαλούμε :
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1) Να εγκρίνετε τον ισολογισμό τα αποτελέσματα της Χρήσεως και τον πίνακα
διάθεσης κερδών της χρήσεως 2014 καθώς και τις επί αυτών εκθέσεις του
Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2) Να απαλλάξετε εμάς και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τα
πεπραγμένα της χρήσεως 2014 ( 1/1/2014 έως 31/12/2014).
Ηράκλειο 4 Ιουνίου 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΧΑΡΩΝΙΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Βεβαιώνεται ότι, αυτή η έκθεση που αποτελείται από -6- σελίδες είναι εκείνη που
αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου μας, με ημερομηνία 5 Ιουνίου 2015.
Ηράκλειο 5 Ιουνίου 2015
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.ΕΜΜ ΚΑΝΑΚΑΡΑΚΗΣ
Α. Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.
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