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Αθήνα – 11 Σεπτεμβρίου 2019 – Ο ΟΠΑΠ (OPAr.AT, OPAP:GA), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών 

στην Ελλάδα, ανακοινώνει τις Οικονομικές Επιδόσεις της, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) για την εξάμηνη περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  ΣΥΝΟΨΗ 

(Ποσά σε εκ. ευρώ) Q2 2019 Q2 2018 Δ Η1 2019 Η1 2018 Δ 

Μικτές εισπράξεις από 
παιχνίδια 1 

1.048,9 1.032,1 1,6% 2.131,7 2.111,3 1,0% 

Καθαρά έσοδα προ εισφορών 
(GGR) 

383,6 360,2 6,5% 779,6 737,5 5,7% 

Αποδόσεις σε νικητές - Payout 
(%)1 

70,2% 69,6%  70,0% 69,3%  

Καθαρά έσοδα από παιχνίδια 
(NGR) 2 

258,8 242,3 6,8% 525,6 495,5 6,1% 

Μικτό Κέρδος από παιχνίδια 3 152,3 140,1 8,6% 308,4 288,1 7,0% 

Λειτουργικά έξοδα 74,4 79,7 (6,7%) 138,4 147,1 (5,9%) 

EBITDA  87,0 70,2 24,0% 198,7 157,4 26,2% 

Περιθώριο EBITDA 22,7% 19,5%  25,5% 21,3%  

Καθαρά κέρδη 34,6 26,2 32,2% 91,8 66,0 39,0% 

Περιθώριο Καθαρών κερδών 9,0% 7,3%  11,8% 9,0%  

Κέρδη ανά μετοχή (σε €) 0,1092 0,0824 32,5% 0,2894 0,2077 39,3% 

1 χωρίς VLTs 

2 GGR- εισφορά επί του GGR 

3 NGR- προμήθειες πρακτόρων-λοιπές προμήθειες σχετιζόμενες με το NGR 

 Καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) α’ εξαμήνου 2019 αυξημένα κατά 5,7% στα €779,6εκ. (α’ εξάμηνο 
2018: €737,5εκ.). Ο ρυθμός μεταβολής των εσόδων αυξήθηκε στο β’ τρίμηνο 2019, με το GGR το β’ 
τρίμηνο 2019 να ενισχύεται κατά 6,5% στα €383,6εκ. (β’ τρίμηνο 2018: €360,2εκ.) ως αποτέλεσμα της 
αυξημένης συνεισφοράς των VLTs σε συνδυασμό με τις υψηλότερες επιδόσεις των αριθμολαχείων. 

 Το μικτό κέρδος (από παιχνίδια) αυξήθηκε κατά 7,0% και διαμορφώθηκε στο α’ εξάμηνο 2019 σε €308,4εκ. 
(α’ εξάμηνο 2018: €288,1εκ.). Το β’ τρίμηνο 2019 το μικτό κέρδος (από παιχνίδια) ανήλθε σε €152,3εκ. (β’ 
τρίμηνο 2018: €140,1εκ.) υψηλότερο κατά 8,6% σε ετήσια βάση, επιβεβαιώνοντας για ακόμα ένα τρίμηνο 
ότι η αύξηση των εσόδων συνδράμει σε ακόμα υψηλότερη κερδοφορία. 

 Κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) το α’ εξάμηνο 2019 αυξημένα κατά 26,2% στα 
€198,7εκ. (α’ εξάμηνο 2018: €157,4εκ.), ή αύξηση 21,2% σε επαναλαμβανόμενη βάση μη 
συμπεριλαμβανομένων έκτακτων μη επαναλαμβανόμενων κονδυλίων που σχετίζονται κυρίως με την 
αντιστροφή επίδικων προβλέψεων στο α’ τρίμηνο. Τα EBITDA β’ τριμήνου 2019 ανήλθαν σε €87,0εκ. (β’ 
τρίμηνο 2018: €70,2εκ.) ενισχυμένα κατά 24,0%, ή αύξηση 28,0% σε επαναλαμβανόμενη βάση.  

 Λειτουργικά έξοδα α’ εξαμήνου 2019 στα €138,4εκ., μειωμένα κατά 5,9% σε ετήσια βάση. Το β’ τρίμηνο 
2019 τα λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν κατά 6,7% στα €74,4εκ. (β’ τρίμηνο 2018: €79,7εκ.) απόρροια 
κυρίως των μειωμένων εξόδων πληροφορικής μετά την ολοκλήρωση του έργου του τεχνολογικού 
μετασχηματισμού. 

 Τα καθαρά κέρδη το α’ εξάμηνο 2019 αυξήθηκαν κατά 39,0% στα €91,8εκ. (α’ εξάμηνο 2018: €66,0εκ.) ή 
υψηλότερα κατά 30,9% σε επαναλαμβανόμενη βάση. Το β’ τρίμηνο 2019 τα καθαρά κέρδη 
διαμορφώθηκαν σε €34,6εκ. (β’ τρίμηνο 2018: €26,2εκ.) υψηλότερα κατά 32,2% ή αυξημένα κατά 39,9% 
σε επαναλαμβανόμενη βάση. 

 Ισχυρή ταμειακή θέση με καθαρό δανεισμό στα €361,9εκ. και δείκτη Καθαρός Δανεισμός/LTM EBITDA στο 
0,9x. 

 20.035 VLTs στην Ελλάδα και 6.487 SSBTs στην Ελλάδα και Κύπρο εγκατεστημένα στις 30.06.2019. 
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Καθαρά 
έσοδα προ 
εισφορών 
(GGR) 

Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) 
στο α’ εξάμηνο 2019 αυξήθηκαν κατά 
5,7% στα €779,6εκ. έναντι €737,5εκ. στο 
α’ εξάμηνο 2018. Το GGR στο β’ 
εξάμηνο 2019 ενισχύθηκε κατά 6,5% σε 
ετήσια βάση στα €383,6εκ. ως 
αποτέλεσμα της αυξημένης συμβολής 
των VLTs, σε συνδυασμό με τις 
καλύτερες επιδόσεις των 
αριθμολαχείων.  

 
Μικτό 
Κέρδος από 
παιχνίδια1  
 
 

Το μικτό κέρδος από παιχνίδια το α’ 
εξάμηνο 2019 διαμορφώθηκε σε 
€308,4εκ. έναντι €288,1εκ. το α’ εξάμηνο 
2018 αυξημένο κατά 7,0% σε ετήσια 
βάση. Στο β’ τρίμηνο 2019 το μικτό 
κέρδος αυξήθηκε κατά 8,6%, ή περίπου 
2 μονάδες βάσης υψηλότερα έναντι της 
αύξησης του GGR, και διαμορφώθηκε 
σε €152,3εκ. έναντι €140,1εκ. το β’ 
τρίμηνο 2018. 

 

EBITDA Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων τόκων 
και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν 
το α’ εξάμηνο 2019 κατά 26,2% και 
διαμορφώθηκαν σε €198,7εκ. έναντι 
€157,4εκ. το α’ εξάμηνο 2018. Μη 
συμπεριλαμβάνοντας έκτακτα μη 
επαναλαμβανόμενα κονδύλια ύψους 
€7,9εκ. σχετιζόμενα με επίδικες 
προβλέψεις στο α’ τρίμηνο 2019 και με 
έξοδα για το πρόγραμμα εθελουσίας 
εξόδου στο β’ τρίμηνο 2019, τα EBITDA 
αυξήθηκαν κατά 21,2% σε 
επαναλαμβανόμενη βάση. Μειωμένα 
κόστη προβολής & διαφήμισης και 
πληροφορικής διαμόρφωσαν τα 
EBITDA β’ τριμήνου 2019 σε €87,0εκ. 
έναντι €70,2εκ. στο β’ τρίμηνο 2018, 
σημειώνοντας έτσι αύξηση 24,0% ή 
28,0% σε επαναλαμβανόμενη βάση. 

 
* Μη συμπεριλαμβάνοντας έκτακτα έσοδα ύψους €7,9εκ. στο 
6Μ και έκτακτα έξοδα ύψους €2,8εκ. στο Q2 

   
Καθαρά 
κέρδη 

Τα καθαρά κέρδη στο α’ εξάμηνο 2019 
ανήλθαν σε €91,8εκ., αυξημένα κατά 
39,0% έναντι €27,0εκ. στο α’ εξάμηνο 
2018, ή αυξημένα κατά 30,9% σε 
επαναλαμβανόμενη βάση. Στο β’ 
τρίμηνο 2019 τα καθαρά κέρδη 
σημείωσαν αύξηση κατά 32,2% και 
διαμορφώθηκαν σε €34,6εκ. έναντι 
€26,2εκ. στο β’ τρίμηνο 2018 ή 
αυξημένα κατά 39,9% σε 
επαναλαμβανόμενη βάση, ενισχυμένα 
επί προσθέτως από την ενοποίηση των 
αποτελεσμάτων του Stoiximan. 

 
* Μη συμπεριλαμβάνοντας έκτακτα έσοδα ύψους €5,4εκ. στο 
6Μ και έκτακτα έξοδα ύψους €2,0εκ. στο Q2 

   
 

  

                                                 
1 GGR - εισφορά επί του GGR – προμήθειες πρακτόρων - λοιπές προμήθειες σχετιζόμενες με το NGR 
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 2. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 

Καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) ανά παιχνίδι 

(Ποσά σε χιλ. ευρώ) Q2 2019 Q2 2018 Δ% H1 2019 H1 2018 Δ% 

Αριθμολαχεία 187.669 182.801 2,7 379.348 371.500 2,1  

% επί του συνόλου 48,9 50,8 - 48,7 50,4 - 

Αθλητικός Στοιχηματισμός 90.113 94.970 (5,1) 191.854 202.390 (5,2) 

% επί του συνόλου 23,5 26,4 - 24,6 27,4 - 

VLTs 70.942 46.020 54,2  139.888 89.405 56,5  

% επί του συνόλου 18,5 12,8 - 17,9 12,1 - 

Σκρατς & Λαχεία 34.838 36.407 (4,3) 68.502 74.163 (7,6) 

% επί του συνόλου 9,1 10,1 - 8,8 10,1 - 

Σύνολο καθαρών εσόδων 
προ εισφορών 

383.562 360.197  6,5  779.592 737.457 5,7  

 

Δήλωση του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΟΠΑΠ, κου Damian Cope, για τα οικονομικά 
αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου 2018: 

«Είμαι στην ευχάριστη θέση να σημειώσω ότι τα αποτελέσματα του ΟΠΑΠ για το δεύτερο τρίμηνο 
ήταν για μια ακόμη φορά ικανοποιητικά, χάρη στη συνέχιση των θετικών τάσεων που 
παρατηρήθηκαν στο πρώτο τρίμηνο. Η ισχυρή ανάπτυξη στα καθαρά έσοδα προ εισφορών 
(GGR) οφείλεται κατά κύριο λόγο στη δραστηριότητα των παιγνιομηχανημάτων (VLTs), τις 
ανθεκτικές επιδόσεις των αριθμολαχείων και την εκ βάθρων βελτίωση τoυ προϊόντος αθλητικού 
στοιχηματισμού. Μάλιστα, τα επιτεύγματα αυτά σημειώθηκαν έναντι μίας ιδιαίτερα απαιτητικής 
συγκριτικής βάσης, καθώς τον Ιούνιο του 2018 είχαμε τη συνεισφορά του Παγκόσμιου Κυπέλλου 
Ποδοσφαίρου. Η συνεχιζόμενη διαχείριση κόστους σε όλο το εύρος της εταιρείας προσέφερε 
ακόμη μεγαλύτερη ανάπτυξη κερδοφορίας, παρά τα διάφορα μη επαναλαμβανόμενα κόστη της 
συγκεκριμένης περιόδου. 

Η υλοποίηση του Οράματος 2020 και η καθιέρωση του ΟΠΑΠ ως εταιρεία ψυχαγωγίας και 
τυχερών παιγνίων παγκόσμιου επιπέδου συνεχίζονται με ταχείς ρυθμούς, με επιπλέον βελτιώσεις 
να σημειώνονται σε κάθε τομέα των δραστηριοτήτων μας. Τα τελευταία τρία χρόνια, έχουμε 
καταφέρει να ανανεώσουμε ή να αναβαθμίσουμε περισσότερο από το ένα τρίτο του μεγάλου 
δικτύου καταστημάτων που διατηρούμε σε όλη την Ελλάδα. Ιδιαίτερα ενθαρρυντικές είναι για εμάς 
οι θετικές επιδόσεις των νέων, μεγαλύτερων καταστημάτων και η αποδοχή τους από τους πελάτες 
μας.  

Η διαδικτυακή αγορά παραμένει βασικός τομέας στον οποίο εστιάζουμε, καθώς αναπτύσσουμε 
περαιτέρω τη διπλή στρατηγική μας, τόσο μέσω της δικής μας δραστηριότητας (ΟΠΑΠ online), 
όσο και της επένδυσης μας στο Stoiximan Group. Σημειώσαμε σημαντική ανάπτυξη στην 
πελατειακή βάση των δύο δραστηριοτήτων και είμαστε αισιόδοξοι ότι η ενίσχυσή τους θα 
συνεχιστεί κατά το επόμενο διάστημα. 

Συνολικά, η Ομάδα του ΟΠΑΠ έχει επιτύχει ισχυρές επιδόσεις στο πρώτο εξάμηνο του 2019 και 
πιστεύουμε ότι είμαστε στην κατάλληλη θέση, ώστε να διατηρήσουμε αυτή τη δυναμική και στο 
υπόλοιπο του 2019 υλοποιώντας με επιτυχία τους στόχους μας για το σύνολο του έτους». 
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Αριθμολαχεία Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών 
από αριθμολαχεία ανήλθαν στα 
€379,3εκ. στο α’ εξάμηνο 2019 
έναντι €371,5εκ. το α’ εξάμηνο 
2018, υψηλότερα κατά 2,1% σε 
ετήσια βάση. 
Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών 
από αριθμολαχεία αυξήθηκαν στο 
β’ τρίμηνο 2019 κατά 2,7% και 
διαμορφώθηκαν σε €187,7εκ. ως 
αποτέλεσμα της αύξησης των 
εσόδων του ΚΙΝΟ κυρίως λόγω 
των νέων στοιχηματικών επιλογών 
του παιχνιδιού, καθώς και των 
βελτιωμένων επιδόσεων του 
Τζόκερ. 

 

   
Αθλητικός 
στοιχηματισμός 

Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών 
των παιχνιδιών αθλητικού 
στοιχηματισμού ανήλθαν στο α’ 
εξάμηνο 2019 σε €191,9εκ. έναντι 
€202,4εκ. το α’ εξάμηνο του 2018 
μειωμένα κατά 5,2% σε ετήσια 
βάση. Στο β’ τρίμηνο 2019 τα 
καθαρά έσοδα προ εισφορών των 
παιχνιδιών αθλητικού 
στοιχηματισμού διαμορφώθηκαν 
σε €90,1εκ. έναντι €95,0εκ. στο β’ 
τρίμηνο 2018 σημειώνοντας 
πτώση κατά 5,1% λόγω της 
χαμηλότερης επίδοσης των 
Virtuals. Το Πάμε Στοίχημα 
συνέχισε την θετική του πορεία 
παραμένοντας στα ίδια περίπου 
επίπεδα σε σχέση με το 2018, που 
είχε επηρεαστεί θετικά από το 
Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου. 

 

   
VLTs Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών 

από τα VLTs συνέχισαν την 
ανοδική τους πορεία και 
διαμορφώθηκαν στο α’ εξάμηνο 
2019 σε €139,9εκ. έναντι €89,4εκ. 
το α’ εξάμηνο 2018. Τα καθαρά 
έσοδα προ εισφορών από τα VLTs 
στο β’ τρίμηνο 2019 
διαμορφώθηκαν σε €70,9εκ., ενώ 
ο αριθμός εγκατεστημένων VLTs 
στο τέλος του β’ τριμήνου ανήλθε 
σε 20.035 μηχανήματα. Μετά τη 
νομοθετική διευθέτηση του 
ζητήματος που είχε δημιουργήσει 
η απόφαση του Συμβουλίου της 
Επικρατείας, στο γ’ τρίμηνο 
ξεκίνησε εκ νέου η εγκατάσταση 
νέων μηχανημάτων. 
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Σκρατς & 
Λαχεία 

Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών 
από Σκρατς & Λαχεία στο α’ 
εξάμηνο 2019 διαμορφώθηκαν σε 
€68,5εκ. έναντι €74,2εκ. στο α’ 
εξάμηνο 2018, χαμηλότερα κατά 
7,6%. Τα καθαρά έσοδα προ 
εισφορών β’ τριμήνου 2019 
ανήλθαν σε €34,8εκ. έναντι 
€36,4εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο 
πέρυσι, εμφανίζοντας 
βελτιωμένους ρυθμούς μεταβολής 
σε σχέση με το α’ τρίμηνο.  

 
 

Έξοδα σχετιζόμενα με τα έσοδα από παιχνίδια 

(Ποσά σε χιλ. ευρώ) Q2 2019 Q2 2018 % Δ H1 2019 H1 2018 % Δ 

Προμήθειες πρακτόρων 90.447 88.446 2,3  185.330 180.990 2,4  

Λοιπές προμήθειες σχετικές με τα 
καθαρά έσοδα από παιχνίδια (NGR) 

16.055 13.729 16,9 31.908 26.402 20,9  

Σύνολο  106.502   102.175   4,2   217.239   207.392   4,7  

% επί των καθαρών εσόδων προ 
εισφορών (GGR) 

 27,8   28,4     27,9   28,1    

 
 

Έξοδα 
σχετιζόμενα 
με τα έσοδα 
από 
παιχνίδια 

Τα έξοδα σχετιζόμενα με τα έσοδα 
από παιχνίδια στο α’ εξάμηνο 2019 
ανήλθαν σε €217,2εκ. έναντι 
€207,4εκ. το α’ εξάμηνο 2018. Στο β’ 
εξάμηνο 2019 τα έξοδα σχετιζόμενα 
με τα έσοδα από παιχνίδια 
διαμορφώθηκαν σε €106,5εκ. έναντι 
€102,2εκ. το 2018 κυρίως λόγω της 
αύξησης των εγκατεστημένων VLTs 
& SSBTs.  

 
 
 

Έξοδα μισθοδοσίας 

(Ποσά σε χιλ. ευρώ) Q2 2019 Q2 2018 % Δ H1 2019 H1 2018 % Δ 

Μισθοί και ημερομίσθια 14.538 15.651 (7,1) 30.091 30.412 (1,1) 

Ασφαλιστικές εισφορές 4.255 3.955 7,6  6.945 6.438 7,9  

Κόστος παροχών αποχώρησης 3.116 116  2.590,6  3.865 116 3.237,4  

Λοιπά έξοδα προσωπικού 761 713 6.7 1,517 1,400  8.4  

Σύνολο 22.670 20.435  10,9  42.418 38.366  10,6  

% επί των καθαρών εσόδων 
προ εισφορών (GGR) 

5,9 5,7    5,4 5,2   
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Έξοδα 
μισθοδοσίας 

Τα έξοδα μισθοδοσίας το α’ εξάμηνο 
2019 ανήλθαν σε €42,4εκ. έναντι 
€38,4εκ. το α’ εξάμηνο 2018, 
υψηλότερα κατά 10,6% σε ετήσια 
βάση. Στο β’ τρίμηνο 2019 τα έξοδα 
μισθοδοσίας αυξήθηκαν κατά 10,9% 
σε ετήσια βάση έναντι €22,7εκ., 
λόγω και έκτακτου μη 
επαναλαμβανόμενου κόστους 
ύψους €2,8εκ. σχετιζόμενο με μιας 
μικρής κλίμακας προγράμματος 
εθελουσίας εξόδου. Το πρόγραμμα 
αυτό αναμένεται να έχει θετική 
επίπτωση στα έξοδα μισθοδοσίας τα 
επόμενα τρίμηνα.  

 

 
 
 

Έξοδα προβολής και διαφήμισης 

(Ποσά σε χιλ. ευρώ) Q2 2019 Q2 2018 % Δ H1 2019 H1 2018 % Δ 

Δωρεές & χορηγίες 5.046 5.519 (8,6) 10.257 12.158 (15,6) 

Διαφήμιση 11.504 14.940 (23,0) 21.120 22.248 (5,1) 

Σύνολο 16.550 20.459 (19,1) 31.376 34.406 (8,8) 

 
  

Έξοδα 
προβολής 
και 
διαφήμισης 

Τα έξοδα προβολής και διαφήμισης 
στο α’ εξάμηνο 2019 μειώθηκαν 
κατά 8,8% στα €31,4εκ. έναντι 
€34,4εκ. το α’ εξάμηνο 2018. Στο β’ 
τρίμηνο 2019 τα έξοδα προβολής 
και διαφήμισης διαμορφώθηκαν σε 
€16,6εκ. έναντι €20,5εκ. το β’ 
τρίμηνο 2018 μειωμένα κατά 19,1% 
σε ετήσια βάση.  

 
 

Λοιπά λειτουργικά έξοδα 

(Ποσά σε χιλ. ευρώ) Q2 2019 Q2 2018 % Δ H1 2019 H1 2018 % Δ 

Κόστος παροχών 
πληροφορικής 

7.479 12.612 (40,7) 14.865 25.196 (41,0) 

Αμοιβές 
οργανισμών κοινής 
ωφέλειας και 
τηλεπικοινωνίας 

3.340 3.436 (2,8) 6.928 6.619 4,7  

Ενοίκια 350 2.493 (85,9) 1.002 5.184 (80,7) 

Ανάλωση 
αποθεμάτων 

1.454 1.270 14,5  2.839 2.780 2,2  

Λοιπά έξοδα 22.527 19.013 18,5  38.996 34.523 13,0  

Σύνολο 35.150 38.823 (9,5) 64.631 74.301 (13,0) 
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Λοιπά 
λειτουργικά 
έξοδα 

Τα λοιπά λειτουργικά έξοδα στο α’ 
εξάμηνο 2019 μειώθηκαν κατά  
13,0% σε ετήσια βάση και 
διαμορφώθηκαν σε €64,6εκ. έναντι 
€74,3εκ. την αντίστοιχη περίοδο 
πέρυσι. Στο β’ τρίμηνο 2019 τα λοιπά 
λειτουργικά έξοδα ανήλθαν σε 
€35,2εκ. μειωμένα κατά 9,5% σε 
ετήσια βάση, κυρίως λόγω της 
μείωσης του κόστους παροχών 
πληροφορικής κατά 40,7% σε ετήσια 
βάση.  

 

 
 
 

Ταμειακές ροές 

(Ποσά σε χιλ. ευρώ) H1 2019 H1 2018 Δ% 

Ταμειακές ροές από λειτουργικές 
δραστηριότητες 

129.776 104.118 24,6  

Ταμειακές ροές από επενδυτικές 
δραστηριότητες 

(14.857) (18.866) -  

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες 

(8.119) (151.529) -  

 
 
 

Ταμειακές ροές 
από 
λειτουργικές 
δραστηριότητες 

Οι ταμειακές εισροές από 
λειτουργικές δραστηριότητες 
στο α’ εξάμηνο 2019 
διαμορφώθηκαν σε €129,8εκ. 
έναντι €104,1εκ. το α' εξάμηνο 
του 2018, λόγω αυξημένης 
λειτουργικής κερδοφορίας.  

 

  
Ταμειακές ροές 
από 
επενδυτικές 
δραστηριότητες 

Οι ταμειακές ροές από 
επενδυτικές δραστηριότητες 
το α' εξάμηνο του 2019 
διαμορφώθηκαν σε εκροές 
ύψους €14,9εκ., λόγω των 
επενδύσεων που σχετίζονται 
κυρίως με την τεχνολογία και 
τις υποδομές του δικτύου. 

  
Ταμειακές ροές 
από 
χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες 

Οι ταμειακές ροές από 
χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες το α’ εξάμηνο 
2019 ανήλθαν σε εκροές 
€8,1εκ. 
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3.  ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 
 
VLTs – Πρόγραμμα Υλοποίησης 

Στο τέλος του β’ τριμήνου 2019, ο ΟΠΑΠ είχε εγκατεστημένα συνολικά 20.035 VLTs σε 365 καταστήματα Play 
Gaming Halls και 1.952 πρακτορεία ΟΠΑΠ. 
 
Νομοθετικές ρυθμίσεις σχετικά με τον κανονισμό για τα VLTs 

Στις 27.06.2019, επικυρώθηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας πράξη νομοθετικού περιεχομένου η οποία 
προσδίδει στον εν λόγω Κανονισμό ισχύ νόμου και εφαρμόζεται για διάστημα έως 12 μηνών. Συνεπώς, η Εταιρεία 
είναι πλέον σε θέση να συνεχίσει με την εγκατάσταση των υπόλοιπων παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT. 
Σε συνέχεια του ανωτέρω, στις 09.08.2019 δημοσιεύθηκε στη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Ν.4623/2019 o 
οποίος, σύμφωνα με το άρθρο 86, θεσπίζει ρυθμίσεις για τον Κανονισμό Παιγνίων και τις πράξεις πιστοποίησης 
της Ε.Ε.Ε.Π.  και επιτρέπει την μεταβατική εφαρμογή για διάστημα έως και 12 μηνών των ρυθμίσεων της με αριθμ. 
225/2/25.10.2016 απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π.. 
 
Προαιρετική δημόσια πρόταση 

Η Εταιρεία στις 09.07.2019 παρέλαβε τη δημόσια πρόταση της Sazka Group a.s.. Σύμφωνα με τον ελληνικό νόμο 
περί δημοσίων προτάσεων (Ν.3461/2006), η Εταιρεία θα διορίσει χρηματοοικονομικό σύμβουλο και το Διοικητικό 
Συμβούλιο θα αξιολογήσει την εν λόγω δημόσια πρόταση διατυπώνοντας γνώμη, μετά την έγκριση του 
πληροφοριακού δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 
 
Υπογραφή δεσμευτικής συμφωνίας μεταξύ ΟΠΑΠ Α.Ε και ΙΝΤΡΑΛΟΤ A.E. για τη μεταβίβαση μετοχών της 
ΙΝΤΡΑΛΟΤ A.E στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. 

Η Εταιρεία, μέσω της θυγατρικής της, ΟΠΑΠ INVESTMENT LTD, υπέγραψε δεσμευτική συμφωνία με την 
ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. για την απόκτηση όλων των μετοχών που κατέχει η τελευταία στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. έναντι 
τιμήματος €20 εκ. Επιπλέον, σύμφωνα την ως άνω συμφωνία, η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. θα υπογράψει με την 
ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. τροποποίηση της υφιστάμενης σύμβασης παροχής υπηρεσιών υπό νέους όρους.   
Η ολοκλήρωσης της συναλλαγής αναμένεται με την υπογραφή της οριστικής Συμφωνίας Μεταβίβασης Μετοχών 
κατόπιν εκπλήρωσης των ρυθμιστικών απαιτήσεων και των προβλέψεων της σε ισχύ Συμφωνίας Μετόχων. Η 
ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται εντός του τρέχοντος μήνα. Με την ολοκλήρωση της, η συμμετοχή της 
ΟΠΑΠ INVESTMENT LTD στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. θα ανέρχεται σε 83,5%. 
 
Ο ΟΠΑΠ διακρίθηκε ως συμμετέχον στον δείκτη FTSE4Good 

Η FTSE Russell επιβεβαίωσε τον Ιούλιο 2019 ότι ο ΟΠΑΠ, κατόπιν σχετικής ανεξάρτητης αξιολόγησης, πληροί τα 
κριτήρια και τις προϋποθέσεις ώστε να συμπεριληφθεί στο δείκτη FTSE4Good, για 3η συνεχόμενη χρονιά. 
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

ΟΠΑΠ Α.Ε. – Λεωφόρος Αθηνών 112, 104 42 Αθήνα 

 

Νίκος Πολυμενάκος – Διευθυντής Επενδυτικών Σχέσεων – Τηλ.: 210 5798929 - polymenakos@opap.gr 

Γιώργος Βιτωράκης - Επικεφαλής Επιχειρησιακής Ανάλυσης - Τηλ.: 210 5798976 - vitorakis@opap.gr 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 

 

1.  Συνοπτική Ενδιάμεση Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης της 30 Ιουνίου 2019 και της εξαμηνιαίας 

περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή 

2. Συνοπτική Ενδιάμεση Κατάσταση Αποτελεσμάτων της 30 Ιουνίου 2019 και της εξαμηνιαίας περιόδου που έληξε 

την ημερομηνία αυτή 

 2.1. Συνοπτική Ενδιάμεση Ενοποιημένη Κατάσταση Αποτελεσμάτων 

 2.2. Συνοπτική Ενδιάμεση Κατάσταση Αποτελεσμάτων της ΟΠΑΠ Α.Ε. 

3.  Συνοπτική Ενδιάμεση Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος της 30 Ιουνίου 2019 και της εξαμηνιαίας περιόδου 

που έληξε την ημερομηνία αυτή 

 3.1. Συνοπτική Ενδιάμεση Ενοποιημένη Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος 

 3.2. Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος της ΟΠΑΠ Α.Ε. 

4.  Συνοπτική Ενδιάμεση Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων της 30 Ιουνίου 2019 και της εξαμηνιαίας 

περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή 

 4.1. Συνοπτική Ενδιάμεση Ενοποιημένη Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 

 4.2. Συνοπτική Ενδιάμεση Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων της ΟΠΑΠ Α.Ε. 

5.  Συνοπτική Ενδιάμεση Κατάσταση Ταμειακών Ροών της 30 Ιουνίου 2019 και της εξαμηνιαίας περιόδου που 

έληξε την ημερομηνία αυτή 

 

Πρόσκληση Τηλεδιάσκεψης 

για τα οικονομικά αποτελέσματα α’ εξαμήνου 2019 
 

Πέμπτη, 12 Σεπτεμβρίου 2019 
 

4:00 μ.μ. (Αθήνα) / 2:00 μ.μ. (Λονδίνο) / 09:00 π.μ. (Νέα Υόρκη) 
 

Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων α’ εξαμήνου 2019, θα βρίσκεται αναρτημένη στον ιστότοπο της 
εταιρείας, μία (1) ώρα πριν την έναρξη της τηλεδιάσκεψης. 

 
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ: 
Συμμετέχοντες από Μεγάλη Βρετανία +44 (0) 800 368 1063 
Συμμετέχοντες από Ελλάδα +30 211 180 2000  
Συμμετέχοντες από ΗΠΑ + 1 516 447 5632 
Συμμετέχοντες από υπόλοιπες χώρες +44 (0) 203 0595 872 
 
Live Webcast:  
Η τηλεδιάσκεψη θα μεταδοθεί και μέσω live webcast στο ακόλουθο link:    
www.opap.gr/Q219  or http://themediaframe.eu/links/opapQ219.html  
 
Σε περίπτωση προβλημάτων στη διασύνδεση παρακαλώ επικοινωνήστε: + 30 210 9460803. 
 

mailto:polymenakos@opap.gr
mailto:vitorakis@opap.gr
http://www.opap.gr/Q219
http://themediaframe.eu/links/opapQ119.html
http://themediaframe.eu/links/opapQ119.html
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1. Συνοπτική Ενδιάμεση Κατάσταση Χρηματοοικονομικής 
Θέσης 

Της  εξαμηνιαίας περιόδου που έληξε στις 30 Ιουνίου 2019  

 (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ)  
 

  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

30.06.2019 31.12.2018* 30.06.2019 31.12.2018* 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία           

Ασώματες ακινητοποιήσεις  1.091.966 1.122.920 951.047 972.679 

Ενσώματες ακινητοποιήσεις  103.765 111.467 82.991 88.421 

Δικαίωμα χρήσης 66.389 - 33.914 - 

Επενδύσεις σε ακίνητα 1.140 903 1.140 903 

Υπεραξία 34.275 34.275 - - 

Συμμετοχές σε θυγατρικές εταιρείες - - 275.725 270.725 

Συμμετοχές σε συγγενείς εταιρείες 52.870 50.089 - - 

Μακροπρόθεσμες εμπορικές απαιτήσεις 2 2 2 2 

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 47.501 47.151 41.565 44.709 

Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση 16.210  17.359   -    -   

Μακροπρόθεσμες επενδύσεις 5.630 - - - 

Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 1.419.748 1.384.165 1.386.384 1.377.439 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία         

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 289.396 182.596 217.519 101.563 

Αποθέματα  14.807 10.662 1.610 1.053 

Εμπορικές απαιτήσεις  118.325 138.293 39.756 43.512 

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 45.613 45.119 21.906 20.653 

Βραχυπρόθεσμες επενδύσεις 3.268 8.858 - - 

Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 471.409 385.528 280.791 166.780 

Σύνολο Ενεργητικού 1.891.156 1.769.694 1.667.176 1.544.220 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Ίδια κεφάλαια           

Μετοχικό κεφάλαιο    95.700 95.700 95.700 95.700 

Αποθεματικά    30.713 32.212 29.457 30.955 

Ίδιες μετοχές   (14.497) (14.497) (14.497) (14.497) 

Κέρδη εις νέο   510.779  609.339  511.373  605.071  

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων που αναλογούν σε μετόχους 
της Εταιρείας 

  622.695 722.754 622.032 717.229 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές   33.427  36.782   -    -   

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων   656.122 759.536 622.032 717.229 
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ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

30.06.2019 31.12.2018* 30.06.2019 31.12.2018* 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις         

Δανειακές υποχρεώσεις 651.118 650.260 596.007 601.351 

Υποχρεώσεις μισθώσεων 60.078 - 29.244 - 

Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση 21.701 15.462 18.989 12.701 

Προγράμματα παροχών προσωπικού  2.564 4.807 2.106 4.409 

Προβλέψεις 12.689 28.273 11.309 26.893 

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  14.253  12.021  11.276  9.300  

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 762.402 710.823 668.931 654.654 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις         

Δανειακές υποχρεώσεις 180 191 20.000 20.011 

Υποχρεώσεις μισθώσεων 6.875 - 4.950 - 

Προγράμματα παροχών προσωπικού  2.941 - 2.941 - 

Εμπορικές υποχρεώσεις 135.451 176.685 47.159 64.394 

Υποχρεώσεις από φόρο εισοδήματος 40.933 8.648 38.164 6.691 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 286.252  113.811  262.998  81.241  

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 472.632 299.335 376.213 172.337 

Σύνολο υποχρεώσεων 1.235.034 1.010.157 1.045.144 826.991 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 1.891.156 1.769.694 1.667.176 1.544.220 

 
* Ο Όμιλος έχει εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 16 χρησιμοποιώντας τη μέθοδο τροποποιημένης αναδρομικής προσέγγισης. Σύμφωνα με 
την προσέγγιση αυτή, η συγκριτική πληροφορία δεν επαναδιατυπώνεται (Σημείωση 2.3). 
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2. Συνοπτική Ενδιάμεση Κατάσταση Αποτελεσμάτων 

2.1. Συνοπτική Ενδιάμεση Ενοποιημένη Κατάσταση Αποτελεσμάτων  
 

Της  εξαμηνιαίας περιόδου που έληξε στις 30 Ιουνίου 2019  

 (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ πλην των κερδών ανά μετοχή) 

ΟΜΙΛΟΣ 

2019 2018 

01.01-
30.06.2019 

01.04-
30.06.2019 

01.01- 
30.06.2018*  

Αναμορφωμένο** 

01.04- 
30.06.2018* 

Αναμορφωμένο** 

Μικτές εισπράξεις από παιχνίδια 2.131.678 1.048.873 2.111.260 1.032.150 

Η Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος έχει ως ακολούθως: 

Καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) 779.592 383.562 737.457 360.197 

Εισφορά επί των καθαρών εσόδων και λοιπές 
εισφορές 

(253.996) (124.801) (241.997) (117.881) 

Καθαρά έσοδα από παιχνίδια (NGR) 525.596 258.761 495.459 242.316 

Προμήθειες πρακτόρων (185.330) (90.447) (180.990) (88.446) 

Λοιπές προμήθειες σχετικές με τα Καθαρά 
έσοδα από παιχνίδια (NGR) 

(31.908) (16.055) (26.402) (13.729) 

Λοιπά λειτουργικά έσοδα 72.339 31.937 59.758 32.090 

Λοιπά λειτουργικά κόστη (43.609) (22.785) (43.329) (22.309) 

  337.087 161.411 304.496 149.922 

Λειτουργικά έξοδα (138.425) (74.370) (147.073) (79.717) 

Κόστος μισθοδοσίας (42.418) (22.670) (38.366) (20.435) 

Έξοδα προβολής και διαφήμισης (31.376) (16.550) (34.406) (20.459) 

Άλλα λειτουργικά έξοδα (64.631) (35.150) (74.301) (38.823) 

Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων 
(EBITDA) 

198.662 87.041 157.423 70.205 

Αποσβέσεις (56.730) (29.381) (46.389) (23.461) 

Λειτουργικό αποτέλεσμα 141.932 57.660 111.034 46.744 

Χρηματοοικονομικά έσοδα  1.575 910 1.125 527 

Χρηματοοικονομικά έξοδα (13.744) (6.680) (13.529) (6.459) 

Κέρδη από συγγενείς εταιρείες 2.781 1.364 - - 

Κέρδη προ φόρων 132.545 53.254 98.630 40.812 

Φόρος εισοδήματος (40.799) (18.200) (32.362) (14.420) 

Κέρδη μετά φόρων 91.746 35.054 66.268 26.393 

Κατανεμόμενα σε:   

Μετόχους της Εταιρείας 91.797 34.620 66.026 26.194 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές (51) 434 242 199 

Κέρδη μετά φόρων 91.746 35.054 66.268 26.393 

Βασικά και απομειωμένα κέρδη (μετά 
φόρων) ανά μετοχή σε € 

0,2894 0,1092 0,2077 0,0824 

 
* Ο Όμιλος έχει εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 16 χρησιμοποιώντας τη μέθοδο τροποποιημένης αναδρομικής προσέγγισης. Σύμφωνα με 
την προσέγγιση αυτή, η συγκριτική πληροφορία δεν επαναδιατυπώνεται (Σημείωση 2.3). 
 

** Τα συγκριτικά ποσά είναι αυτά που προέκυψαν μετά την αναμόρφωση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με 
το ΔΠΧΑ 3, σχετικά με την οριστικοποίηση του ποσού της υπεραξίας που προκύπτει από την εξαγορά της θυγατρικής εταιρείας 
NEUROSOFT Α.Ε. (Σημείωση 2.4). 
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2.2. Συνοπτική Ενδιάμεση Κατάσταση Αποτελεσμάτων της ΟΠΑΠ 
Α.Ε. 

 

Της  εξαμηνιαίας περιόδου που έληξε στις 30 Ιουνίου 2019  

 (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ πλην των κερδών ανά μετοχή) 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

2019 2018 

01.01-
30.06.2019 

01.04-
30.06.2019 

01.01-
30.06.2018* 

01.04-
30.06.2018* 

Μικτές εισπράξεις από παιχνίδια 1.780.201 872.801 1.752.515 855.103 

Η Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος έχει ως ακολούθως: 

Καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) 661.537 324.427 614.638 299.581 

Εισφορά επί των καθαρών εσόδων και λοιπές 
εισφορές 

(224.624) (109.962) (210.787) (102.429) 

Καθαρά έσοδα από παιχνίδια (NGR) 436.913 214.465 403.851 197.152 

Προμήθειες πρακτόρων (154.074) (74.848) (148.895) (72.684) 

Λοιπές προμήθειες σχετικές με τα Καθαρά 
έσοδα από παιχνίδια (NGR) 

(24.763) (12.229) (18.348) (9.778) 

Λοιπά λειτουργικά έσοδα 33.917 11.249 18.484 9.174 

  291.992 138.637 255.092 123.864 

Λειτουργικά έξοδα (104.399) (54.560) (113.749) (61.860) 

Κόστος μισθοδοσίας (35.205) (18.877) (31.573) (16.940) 

Έξοδα προβολής και διαφήμισης (24.669) (13.167) (24.340) (15.072) 

Άλλα λειτουργικά έξοδα (44.526) (22.516) (57.836) (29.848) 

Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων 
(EBITDA) 

187.593 84.077 141.343 62.004 

Αποσβέσεις (42.778) (22.467) (33.693) (17.032) 

Λειτουργικό αποτέλεσμα 144.815 61.609 107.650 44.972 

Χρηματοοικονομικά έσοδα  696 440 502 255 

Χρηματοοικονομικά έξοδα (12.049) (5.883) (12.081) (5.738) 

Λοιπά χρηματοοικονομικά έσοδα 1.500 1.500 836 - 

Κέρδη προ φόρων 134.962 57.666 96.907 39.489 

Φόρος εισοδήματος (38.358) (16.868) (30.372) (13.611) 

Κέρδη μετά φόρων 96.604 40.798 66.535 25.878 

Κατανεμόμενα σε:   

Μετόχους της Εταιρείας 96.604 40.798 66.535 25.878 

Κέρδη μετά φόρων 96.604 40.798 66.535 25.878 

Βασικά και απομειωμένα κέρδη (μετά 
φόρων) ανά μετοχή σε € 

0,3046 0,1286 0,2094 0,0814 

 
* Ο Όμιλος έχει εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 16 χρησιμοποιώντας τη μέθοδο τροποποιημένης αναδρομικής προσέγγισης. Σύμφωνα με 
την προσέγγιση αυτή, η συγκριτική πληροφορία δεν επαναδιατυπώνεται (Σημείωση 2.3). 
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3. Συνοπτική Ενδιάμεση Κατάσταση Συνολικού 
Εισοδήματος 

3.1 Συνοπτική Ενδιάμεση Ενοποιημένη Κατάσταση Συνολικού 
Εισοδήματος 

 

Της  εξαμηνιαίας περιόδου που έληξε στις 30 Ιουνίου 2019  

 (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ πλην των κερδών ανά μετοχή) 
 

 

ΟΜΙΛΟΣ 
2019 2018 

01.01-
30.06.2019 

01.04-
30.06.2019 

01.01- 
30.06.2018*  

Αναμορφωμένο** 

01.04- 
30.06.2018* 

Αναμορφωμένο** 

Κέρδη περιόδου 91.746 35.054 66.268 26.393 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα – στοιχεία που ενδέχεται να ταξινομηθούν μεταγενέστερα στην κατάσταση αποτελεσμάτων 

Ζημίες από αποτίμηση παραγώγων για 
αντιστάθμιση κινδύνου 

(1.998) (1.050) (473) (657) 

Φόρος εισοδήματος που αναλογεί 500 263 137 190 

Σύνολο στοιχείων που ενδέχεται να 
ταξινομηθούν μεταγενέστερα στην κατάσταση 
αποτελεσμάτων 

(1.499) (788) (336) (466) 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά φόρων (1.499) (788) (336) (466) 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά 
φόρων 

90.247 34.267 65.932 25.926 

Κατανεμόμενα σε:   

Μετόχους της Εταιρείας 90.298 33.832 65.690 25.727 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές (51) 434 242 199 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά 
φόρων 

90.247 34.267 65.932 25.926 

  
 

* Ο Όμιλος έχει εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 16 χρησιμοποιώντας τη μέθοδο τροποποιημένης αναδρομικής προσέγγισης. Σύμφωνα με 
την προσέγγιση αυτή, η συγκριτική πληροφορία δεν επαναδιατυπώνεται (Σημείωση 2.3). 
 

** Τα συγκριτικά ποσά είναι αυτά που προέκυψαν μετά την αναμόρφωση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με 
το ΔΠΧΑ 3, σχετικά με την οριστικοποίηση του ποσού της υπεραξίας που προκύπτει από την εξαγορά της θυγατρικής εταιρείας 
NEUROSOFT Α.Ε. (Σημείωση 2.4). 
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3.2 Συνοπτική Ενδιάμεση Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος της 
ΟΠΑΠ Α.Ε. 

 
Της  εξαμηνιαίας περιόδου που έληξε στις 30 Ιουνίου 2019  

 (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ πλην των κερδών ανά μετοχή)  

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

2019 2018 

01.01-
30.06.2019 

01.04-
30.06.2019 

01.01-
30.06.2018* 

01.04-
30.06.2018* 

Κέρδη περιόδου 96.604 40.798 66.535 25.878 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα – στοιχεία που ενδέχεται να ταξινομηθούν μεταγενέστερα στην κατάσταση αποτελεσμάτων 

Ζημίες από αποτίμηση παραγώγων για αντιστάθμιση 
κινδύνου 

(1.998) (1.050) (473) (657) 

Φόρος εισοδήματος που αναλογεί 500 263 137 190 

Σύνολο στοιχείων που ενδέχεται να ταξινομηθούν 
μεταγενέστερα στην κατάσταση αποτελεσμάτων 

(1.499) (788) (336) (466) 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά φόρων (1.499) (788) (336) (466) 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά φόρων 95.106 40.010 66.199 25.412 

Κατανεμόμενα σε:   

Μετόχους της Εταιρείας 95.106 40.010 66.199 25.412 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά φόρων 95.106 40.010 66.199 25.412 

 
* Ο Όμιλος έχει εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 16 χρησιμοποιώντας τη μέθοδο τροποποιημένης αναδρομικής προσέγγισης. Σύμφωνα με 
την προσέγγιση αυτή, η συγκριτική πληροφορία δεν επαναδιατυπώνεται (Σημείωση 2.3). 
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4. Συνοπτική Ενδιάμεση Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων   

4.1. Συνοπτική Ενδιάμεση Ενοποιημένη Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων 
Κεφαλαίων  

Της  εξαμηνιαίας περιόδου που έληξε στις 30 Ιουνίου 2019  
 (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 

 Αποδιδόμενα στους μετόχους της Εταιρείας   

ΟΜΙΛΟΣ 
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Αποθεματικά 
Ίδιες 

μετοχές 
Κέρδη εις νέο 

Αναμορφωμένο** 
Σύνολο 

Μη ελέγχουσες 
συμμετοχές 

Αναμορφωμένο** 

Σύνολο 
Ιδίων 

Κεφαλαίων 

Υπόλοιπο την 1 
Ιανουαρίου 2018* 

95.700 32.882 (9.039) 595.168 714.711 44.752 759.463 

Κέρδη περιόδου 
01.01-30.06.2018 

- - - 66.026 66.026 242 66.268 

Λοιπά συνολικά 
εισοδήματα περιόδου 
01.01-30.06.2018 

- (336) - - (336) - (336) 

Συγκεντρωτικά 
συνολικά εισοδήματα 
περιόδου 01.01-
30.06.2018 

- (336) - 66.026 65.690 242 65.932 

Συναλλαγές με τους Μετόχους της Εταιρείας 

Έξοδα αύξησης 
μετοχικού κεφαλαίου 
θυγατρικών εταιρειών 

- - - (206) (206) (69) (275) 

Επιστροφή κεφαλαίου 
θυγατρικών εταιρειών 

- - - - - (6.261) (6.261) 

Λοιπές κινήσεις - - - (1.523) (1.523) - (1.523) 

Μερίσματα - - - (95.345) (95.345) (3.632) (98.977) 

Συνολικές 
συναλλαγές με τους 
Μετόχους της 
Εταιρείας 

- - - (97.074) (97.074) (9.961) (107.035) 

Υπόλοιπο την 30 
Ιουνίου 2018* 

95.700 32.546 (9.039) 564.120 683.327 35.032 718.359 

  
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Αποθεματικά 
Ίδιες 

μετοχές 
Κέρδη εις νέο Σύνολο 

Μη ελέγχουσες 
συμμετοχές 

Σύνολο 
Ιδίων 

κεφαλαίων Υπόλοιπο την 1 
Ιανουαρίου 2019* 

95.700 32.212 (14.497) 609.340 722.754 36.782 759.536 

Κέρδη περιόδου 
01.01-30.06.2019 

- - - 91.797 91.797 (51) 91.746 

Λοιπά συνολικά 
εισοδήματα περιόδου 
01.01-30.06.2019 

- (1.499) - - (1.499) - (1.499) 

Συγκεντρωτικά 
συνολικά εισοδήματα 
περιόδου 01.01-
30.06.2019 

- (1.499) - 91.797 90.298 (51) 90.247 

Συναλλαγές με τους Μετόχους της Εταιρείας 

Έξοδα αύξησης 
μετοχικού κεφαλαίου 
θυγατρικών εταιρειών 

- - - (55) (55) - (55) 

Μερίσματα - - - (190.302) (190.302) (3.304) (193.607) 

Συνολικές 
συναλλαγές με τους 
Μετόχους της 
Εταιρείας 

- - - (190.357) (190.357) (3.304) (193.662) 

Υπόλοιπο την 30 
Ιουνίου 2019 

95.700 30.713 (14.497) 510.779 622.695 33.427 656.122 

 
* Ο Όμιλος έχει εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 16 χρησιμοποιώντας τη μέθοδο τροποποιημένης αναδρομικής προσέγγισης. Σύμφωνα με 
την προσέγγιση αυτή, η συγκριτική πληροφορία δεν επαναδιατυπώνεται (Σημ. 2.3). 
 
** Τα συγκριτικά ποσά είναι αυτά που προέκυψαν μετά την αναμόρφωση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με 
το ΔΠΧΑ 3, σχετικά με την οριστικοποίηση του ποσού της υπεραξίας που προκύπτει από την εξαγορά της θυγατρικής εταιρείας 
NEUROSOFT Α.Ε. (Σημείωση 2.4). 
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4.2. Συνοπτική Ενδιάμεση Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 

της ΟΠΑΠ Α.Ε. 

Της  εξαμηνιαίας περιόδου που έληξε στις 30 Ιουνίου 2019  

 (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Αποθεματικά 
Ίδιες 

μετοχές 
Κέρδη εις 

νέο 

Σύνολο 
Ιδίων 

κεφαλαίων 

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2018* 95.700 31.748 (9.039) 598.614 717.023 

Κέρδη περιόδου 01.01-30.06.2018 - - - 66.535 66.535 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα περιόδου 01.01-
30.06.2018 

- (336) - - (336) 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα 
περιόδου 01.01-30.06.2018 

- (336) - 66.535 66.199 

Λοιπές κινήσεις - - - (1.523) (1.523) 

Μερίσματα - - - (95.345) (95.345) 

Υπόλοιπο την 30 Ιουνίου 2018* 95.700 31.412 (9.039) 568.281 686.354 

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2019* 95.700 30.955 (14.497) 605.071 717.229 

Κέρδη περιόδου 01.01-30.06.2019 - - - 96.604 96.604 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα περιόδου 01.01-
30.06.2019 

- (1.499) - - (1.499) 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα 
περιόδου 01.01-30.06.2019 

- (1.499) - 96.604 95.106 

Μερίσματα - - - (190.302) (190.302) 

Υπόλοιπο την 30 Ιουνίου 2019 95.700 29.457 (14.497) 511.373 622.032 

 

* Ο Όμιλος έχει εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 16 χρησιμοποιώντας τη μέθοδο τροποποιημένης αναδρομικής προσέγγισης. Σύμφωνα με 
την προσέγγιση αυτή, η συγκριτική πληροφορία δεν επαναδιατυπώνεται (Σημείωση 2.3). 
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5. Συνοπτική Ενδιάμεση Κατάσταση Ταμειακών Ροών 
Της  εξαμηνιαίας περιόδου που έληξε στις 30 Ιουνίου 2019  

 (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ)  

  
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  
01.01-

30.06.2019 

01.01- 
30.06.2018*  

Αναμορφωμένο
** 

01.01-
30.06.2019 

01.01-
30.06.2018* 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Κέρδη προ φόρων 132.545 98.630 134.962 96.907 

Προσαρμογή για:         

Αποσβέσεις 56.730 46.389 42.778 33.693 

Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα 12.161 12.386 9.849 10.741 

Προγράμματα παροχών προσωπικού  840 809 775 740 

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 2.854 1.827 614 1.066 

Άλλες προβλέψεις (15.099) 444 (15.099) 444 

Συναλλαγματικές διαφορές 8 18 4 2 

(Κέρδη) / ζημίες από συγγενείς (2.781) - - - 

Κέρδη από επενδυτικές δραστηριότητες 15 - 0 - 

Άλλα μη ταμειακά στοιχεία 117 - 1.377 1.377 

Σύνολο 187.388 160.504 175.260 144.971 

Μεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης         

(Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων (4.145) 45 (558) 269 

Μείωση απαιτήσεων 16.100 29.450 3.552 18.973 

Μείωση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (57.551) (74.708) (26.340) (55.090) 

Αύξηση / (μείωση) φόρων εισοδήματος (47) 3.613 (2) 3.613 

Σύνολο 141.744 118.904 151.913 112.734 

Τόκοι έξοδα πληρωθέντα (11.491) (13.889) (10.656) (13.114) 

Φόροι εισοδήματος πληρωθέντες (477) (898) - (898) 

Καθαρές ταμειακές εισροές από 
λειτουργικές δραστηριότητες 

129.776 104.118 141.257 98.723 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Είσπραξη από πώληση ενσώματων και 
ασώματων ακινητοποιήσεων 

45 16 35 16 

Επιπλέον αντίτιμο για την εξαγορά συγγενούς 
εταιρείας 

(2.000) - - - 

Εισπράξεις από δάνεια σε τρίτους 1.998 3.384 223 3.000 

Εισπράξεις από δάνεια σε θυγατρικές εταιρείες - - 100 - 

(Αύξηση) / μείωση μετοχικού κεφαλαίου 
θυγατρικών εταιρειών 

- - (5.000) 19.018 

Δάνεια χορηγηθέντα σε τρίτους (1.366) - - - 

Δάνεια χορηγηθέντα σε εταιρείες του Ομίλου - - (200) - 

Αγορά ασώματων ακινητοποιήσεων (11.602) (9.339) (10.875) (9.065) 

Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων (2.924) (13.814) (2.486) (8.083) 

Μερίσματα εισπραχθέντα - - 1.500 836 

Τόκοι εισπραχθέντες 1.031 887 580 454 

Καθαρή μεταβολή σε βραχυπρόθεσμες & 
μακροπρόθεσμες επενδύσεις 

(39) - - - 

Καθαρές ταμειακές εισροές/(εκροές) από 
επενδυτικές δραστηριότητες 

(14.857) (18.866) (16.123) 6.177 
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  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  
01.01-

30.06.2019 

01.01- 
30.06.2018*  

Αναμορφωμένο** 

01.01-
30.06.2019 

01.01-
30.06.2018* 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Εισπράξεις από χορηγούμενα και εκδοθέντα 
δάνεια 

- 260.477 - 250.005 

Πληρωμές δανείων (56) (290.611) (6.052) (290.500) 

Έξοδα έκδοσης δανείων - (1.250) - (1.250) 

Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου 
θυγατρικών εταιρειών 

(55) (275) - - 

Επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής - (6.261) - - 

Πληρωμές υποχρεώσεων μισθώσεων (4.465) - (2.889) - 

Μερίσματα πληρωθέντα (3.542) (113.609) (238) (109.978) 

Καθαρές ταμειακές εκροές από 
χρηματοδοτικές δραστηριότητες 

(8.119) (151.529) (9.179) (151.723) 

Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά 
διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου 

106.800 (66.277) 115.956 (46.824) 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην 
αρχή της περιόδου 

182.596 237.244 101.563 94.270 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο 
τέλος της περιόδου 

289.396 170.966 217.519 47.447 

 
* Ο Όμιλος έχει εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 16 χρησιμοποιώντας τη μέθοδο τροποποιημένης αναδρομικής προσέγγισης. Σύμφωνα με 

την προσέγγιση αυτή, η συγκριτική πληροφορία δεν επαναδιατυπώνεται (Σημείωση 2.3). 

 

** Τα συγκριτικά ποσά είναι αυτά που προέκυψαν μετά την αναμόρφωση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με 
το ΔΠΧΑ 3, σχετικά με την οριστικοποίηση του ποσού της υπεραξίας που προκύπτει από την εξαγορά της θυγατρικής εταιρείας 
NEUROSOFT Α.Ε. (Σημείωση 2.4). 

 

 
 


