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Αθήνα – 05 Ιουνίου 2019 – Η ΟΠΑΠ ΑΕ (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 τρίμηνη περίοδο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  ΣΥΝΟΨΗ 
 

(Ποσά σε εκ. ευρώ) Q1 2019 Q1 2018 Δ 

Μικτές εισπράξεις από παιχνίδια 1 1.082,8 1.079,1 0,3% 

Καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR)  396,0 377,3 5,0% 

Αποδόσεις σε νικητές - Payout (%) 1 69,8% 69,1%   

Καθαρά έσοδα από παιχνίδια (NGR) 2 266,8 253,1 5,4% 

Μικτό Κέρδος από παιχνίδια 3 156,1 147,9 5,5% 

Λειτουργικά έξοδα 64,1 67,4 (4,9%) 

EBITDA 111,6 87,2 28,0% 

Περιθώριο EBITDA 28,2% 23,1%   

Καθαρά κέρδη 57,2 39,8 43,5% 

Περιθώριο Καθαρών κερδών 14,4% 10,6%   

Κέρδη ανά μετοχή (σε €) 0,1803 0,1253 43,8% 

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’ τριμήνου 2019 αυξημένα κατά 5,0% στα €396,0εκ. (Q1 2018: 
€377,3εκ), λόγω της αυξανόμενης συνεισφοράς των VLTs σε συνδυασμό με την σημαντική ενίσχυση 
των αριθμολαχείων και του παιχνιδιού Πάμε Στοίχημα που επανήλθε σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, 
σε ετήσια βάση. 

 Συνολικά το GGR στο α’ τρίμηνο 2019 παρουσίασε την ισχυρότερη επίδοση 1ου τριμήνου από το 2010. 

 Το μικτό κέρδος (από παιχνίδια) διαμορφώθηκε σε €156,1εκ (Q1 2018: €147,9εκ) αυξημένο κατά 5,5% 
σε σχέση με πέρυσι, κατά αντιστοιχία με τον ρυθμό αύξησης των εσόδων. 

 Κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) στα €111,6εκ. (Q1 2018: €87,2εκ), αυξημένα 
κατά 28,0% ή 15,7% σε επαναλαμβανόμενη βάση μη συμπεριλαμβανομένων έκτακτων μη 
επαναλαμβανόμενων κονδυλίων που σχετίζονται κυρίως με αντιστροφή επίδικων προβλέψεων.  

 Λειτουργικά έξοδα στα €64,1εκ, μειωμένα κατά 4,9% σε ετήσια βάση, απόρροια της συνολικής 
αποτελεσματικής διαχείρισης όλων των κατηγοριών εξόδων κυρίως ως αποτέλεσμα της ολοκλήρωσης 
του τεχνολογικού μετασχηματισμού. 

 Καθαρά κέρδη αυξημένα κατά 43,5% στα €57,2εκ. (Q1 2018: €39,8εκ.) ή υψηλότερα κατά 13,7% σε 
επαναλαμβανόμενη βάση. 

 Ισχυρή ταμειακή θέση με καθαρό δανεισμό στα €410,5εκ. και δείκτη Καθαρός Δανεισμός/LTM EBITDA 
στο 1,1x. 

 19.965 VLTs στην Ελλάδα και 6.328 SSBTs στην Ελλάδα και Κύπρο εγκατεστημένα στις 31 Μαρτίου 
2019. 

 Υπόλοιπο μικτό μέρισμα ανά μετοχή €0,60 με επιλογή επανεπένδυσης (scrip option). Ημερομηνία 

αποκοπής μερίσματος 26 Ιουνίου 2019. 
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Καθαρά 
έσοδα προ 
εισφορών 
(GGR) 

Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) 
στο α’ τρίμηνο 2019 αυξήθηκαν κατά 
5,0% σε €396.0εκ. έναντι €377,3εκ. το α’ 
τρίμηνο 2018, ως αποτέλεσμα της 
αυξημένης συμβολής των VLTs καθώς 
και των βελτιωμένων επιδόσεων των 
παιχνιδιών KINO & Πάμε Στοίχημα. 

 
Μικτό Κέρδος 
από 
παιχνίδια1  
 
 

Το μικτό κέρδος από παιχνίδια το α’ 
τρίμηνο του 2019 ανήλθε σε €156,1εκ σε 
σύγκριση με €147,9εκ το α' τρίμηνο του 
2018, αυξημένο κατά 5,5%, 
σημειώνοντας ελαφρά καλύτερη 
επίδοση σε σχέση με το ρυθμό αύξησης 
των εσόδων. 

 
EBITDA Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων τόκων 

και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν 
κατά 28,0% στα €111,6εκ. έναντι 
€87,2εκ το α' τρίμηνο του 2018. 
Εξαιρουμένων έκτακτων κονδυλίων 
ύψους €10,7εκ, τα οποία σχετίζονται 
κυρίως με επίδικες προβλέψεις, τα 
EBITDA α’ τριμήνου 2019 αυξήθηκαν 
κατά 15,7% σε επαναλαμβανόμενη 
βάση, απόρροια της εξοικονόμησης 
κόστους κυρίως στον τομέα την 
πληροφορικής. 

 

 
*Μη συμπεριλαμβάνοντας έκτακτα κονδύλια ύψους €10,7εκ. 

   
Καθαρά 
κέρδη 

Τα καθαρά κέρδη α’ τριμήνου 2019 
ανήλθαν σε €57,2εκ, αυξημένα κατά 
43,5% έναντι €39,8εκ το α' τρίμηνο του 
2018, ή αυξημένα κατά 25,0% σε 
επαναλαμβανόμενη βάση. 

 
*Μη συμπεριλαμβάνοντας έκτακτα κονδύλια ύψους €7,4εκ. 

   
 

 
 
 
 

                                                 
1 GGR - εισφορά επί του GGR – προμήθειες πρακτόρων - λοιπές προμήθειες σχετιζόμενες με το NGR 



                                                                                                                                 Δελτίο Τύπου 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ Α’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019  

 

Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης για  

το τρίμηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2019                                                                                                                                3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 

Καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) ανά παιχνίδι 

(Ποσά σε χιλ. ευρώ) Q1 2019 Q1 2018 Δ% 

Αριθμολαχεία 191.679 188.699  1,6  

% επί του συνόλου 48,4 50,0 - 

Αθλητικός Στοιχηματισμός 101.741 107.420 ( 5,3) 

% επί του συνόλου 25,7 28,5 - 

VLTs 68.946 43.385  58,9  

% επί του συνόλου 17,4 11,5 - 

Σκρατς & Λαχεία 33.664 37.756 ( 10,8) 

% επί του συνόλου 8,5 10,0 - 

Σύνολο καθαρών εσόδων προ εισφορών 396.030 377.260  5,0  

 
 

Δήλωση του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΟΠΑΠ, κου Damian Cope για τα οικονομικά 
αποτελέσματα α’ τριμήνου 2019: 

«Μετά το δυναμικό κλείσιμο του 2018, είμαι στην ευχάριστη θέση να σημειώσω ότι το νέο 
οικονομικό έτος ξεκίνησε θετικά, με ενθαρρυντικές επιδόσεις, που στηρίζονται στη συνεχώς 
αυξανόμενη συνεισφορά των VLTs και στη βελτιωμένη απόδοση στους τομείς των αριθμολαχείων 
και του αθλητικού στοιχηματισμού.  

Είναι ξεκάθαρο ότι οι πολλαπλές επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια, 
αποδίδουν πλέον ισχυρά αποτελέσματα και αναδεικνύουν την ικανότητα του ΟΠΑΠ να επιτυγχάνει 
κερδοφόρο ανάπτυξη. Επίσης, είμαστε σταθερά προσηλωμένοι στην επίτευξη επιχειρησιακής 
αριστείας και συνεχίζουμε να πραγματοποιούμε βελτιώσεις  και να αυξάνουμε την αποδοτικότητα 
στη διαχείριση των δραστηριοτήτων μας. 

Στο τέλος του πρώτου τριμήνου, παρουσιάσαμε το πρώτο αριθμολαχείο μας διαδικτυακά, το 
Τζόκερ, το οποίο είναι το δημοφιλέστερο παιχνίδι του επίγειου προϊοντικού χαρτοφυλακίου μας. 
Είμαστε ικανοποιημένοι με το επίπεδο συμμετοχής που έχει σημειωθεί έως σήμερα. 

Μέχρι στιγμής, αντίστοιχες τάσεις παρατηρούνται και στο δεύτερο τρίμηνο, με επιπλέον πρόοδο 
να έχει επιτευχθεί, χάρη σε αρκετές προϊοντικές βελτιώσεις, συμπεριλαμβανομένης της 
παρουσίασης του  μεγαλύτερου διασυνδεδεμένου τζακ ποτ για VLTs στην Ευρώπη. Επίσης, 
προσβλέπουμε στην ολοκλήρωση της επένδυσης μας στη Stoiximan, για την οποία αναμένονται 
οι τελικές ρυθμιστικές εγκρίσεις. 

Συνολικά, παραμένουμε θετικοί ως προς τις προσδοκίες μας για το 2019 και αισθανόμαστε 
σίγουροι για τη δυνατότητα της Ομάδας του ΟΠΑΠ να διατηρήσει την τρέχουσα θετική δυναμική 
και για το υπόλοιπο του έτους.»  
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Αριθμολαχεία Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών 
από αριθμολαχεία ανήλθαν στα 
€191,7εκ το α' τρίμηνο του 2019 
έναντι €188,7εκ το α’ τρίμηνο του 
2018, υψηλότερα κατά 1,6% σε 
ετήσια βάση. Η αύξηση αυτή 
αποδίδεται κυρίως στις νέες 
στοιχηματικές επιλογές του KINO 
που οδήγησαν σε ενίσχυση των 
επιδόσεων του παιχνιδιού σε 
ετήσια βάση, καθώς και στα 
αυξημένα έσοδα από το Τζόκερ. 

 
   
Αθλητικός 
στοιχηματισμός 

Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών 
των παιχνιδιών αθλητικού 
στοιχηματισμού ανήλθαν σε 
€101,7εκ το α 'τρίμηνο του 2019 
έναντι €107,4εκ το α' τρίμηνο του 
2018, μειωμένα κατά 5,3% σε 
ετήσια βάση. Το Πάμε Στοίχημα 
επανήλθε σε θετικούς ρυθμούς 
ανάπτυξης λόγω των ενεργειών 
αναβάθμισης του παιχνιδιού με 
έμφαση κυρίως στην ακόμα 
μεγαλύτερη αξιοποίηση των 
SSBTs και το live στοιχηματισμό.  

   
VLTs Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών 

του α’ τριμήνου 2019 από τα VLTs  
συνέχισαν την ανοδική τους 
πορεία και ανήλθαν στα €68,9εκ 
έναντι €43,4εκ το α' τρίμηνο του 
2018. Ο αριθμός εγκατεστημένων 
VLTs στο τέλος του α’ τριμήνου 
ανήλθε σε 19.965 μηχανήματα. 

 
   
Σκρατς & 
Λαχεία 

Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών 
από Σκρατς & Λαχεία ανήλθαν σε 
€33,7εκ το α 'τρίμηνο του 2019 σε 
σύγκριση με €37,8εκ το α' τρίμηνο 
του 2018, μειωμένα κατά 10,8% 
λόγω των μειωμένων επιδόσεων 
τόσο του Σκρατς όσο και των 
Λαχείων, οι οποίες αναμένεται να 
εξομαλυνθούν τους επόμενους 
μήνες. 
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Έξοδα σχετιζόμενα με τα έσοδα από παιχνίδια  

(Ποσά σε χιλ. ευρώ) Q1 2019 Q1 2018 % Δ 

Προμήθειες πρακτόρων  94.884   92.544   2,5  

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

 15.853   12.673   25,1  

Σύνολο  110.737   105.217   5,2  

% επί των καθαρών εσόδων προ εισφορών (GGR)  28,0   27,9    

 
 

Έξοδα 
σχετιζόμενα 
με τα έσοδα 
από 
παιχνίδια 

Τα έξοδα σχετιζόμενα με τα έσοδα από 
παιχνίδια στο α’ τρίμηνο 2019 ανήλθαν 
στα €110,7εκ έναντι €105,2εκ το α' 
τρίμηνο του 2018, σημειώνοντας αύξηση 
κατά 5,2% κυρίως λόγω της αύξησης των 
εγκαταστημένων VLTs. 

 
 
 

Έξοδα μισθοδοσίας  

(Ποσά σε χιλ. ευρώ) Q1 2019 Q1 2018 % Δ 

Μισθοί και ημερομίσθια 15.553 14.761  5,4  

Ασφαλιστικές εισφορές 2.690 2.483  8,3  

Λοιπά έξοδα προσωπικού 1.505 687  119,1  

Σύνολο 19.748 17.931  10,1  

% επί των καθαρών εσόδων προ εισφορών 
(GGR) 

 5,0   4,8    

 
 

Έξοδα 
μισθοδοσίας 

Τα έξοδα μισθοδοσίας το α’ τρίμηνο 
2019 ανήλθαν σε €19,7εκ σε σύγκριση 
με €17,9εκ το α' τρίμηνο του 2018, 
αυξημένα κατά 10,1% σε ετήσια βάση. 
Η μεταβολή αυτή προέρχεται κυρίως  
από την αύξηση του συνολικού αριθμού 
απασχολουμένων κατά κυρίως στο 
2018, καθώς και ορισμένες καταβολές 
αποζημιώσεων. 
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Έξοδα προβολής και διαφήμισης  

(Ποσά σε χιλ. ευρώ) Q1 2019 Q1 2018 % Δ 

Δωρεές & χορηγίες 5.211 6.638 (21,5) 

Διαφήμιση 9.616 7.308 31,6  

Σύνολο 14.827 13.946  6,3  

 
 
 

Έξοδα 
προβολής 
και 
διαφήμισης 

Τα έξοδα προβολής και διαφήμισης στο 
α’ τρίμηνο 2019 αυξήθηκαν κατά 6,3% 
στα €14,8εκ έναντι €13,9εκ το α' τρίμηνο 
του 2018, λόγω αύξησης των 
διαφημιστικών δαπανών σε σχέση με το 
λανσάρισμα νέων παιχνιδιών online. 

 
 
 
 

Λοιπά λειτουργικά έξοδα 

(Ποσά σε χιλ. ευρώ) Q1 2019 Q1 2018 % Δ 

Κόστος παροχών πληροφορικής 7.386 12.584 (41,3) 

Αμοιβές οργανισμών κοινής ωφέλειας και 
τηλεπικοινωνίας 

3.588 3.183  12,7  

Ενοίκια 651 2.691 (75,8) 

Ανάλωση αποθεμάτων 1.385 1.510 (8,3) 

Λοιπά έξοδα 16.470 15.510  6,2  

Σύνολο 29.481 35.478 (16,9) 

 
 
 
 
 

Λοιπά 
λειτουργικά 
έξοδα 

Τα λοιπά λειτουργικά έξοδα στο α’ 
τρίμηνο 2019 μειώθηκαν κατά 16,9% σε 
ετήσια βάση στα €29,5εκ έναντι €35,5εκ 
την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. 
Η πτώση αυτή οφείλεται κατά κύριο 
λόγο στο κόστος πληροφορικής που 
μειώθηκε κατά 41,3% σε ετήσια βάση, 
ενώ παράλληλα η υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 
16 είχε θετική επίδραση ύψους €2,1εκ 
στα ενοίκια.  
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Ταμειακές ροές 

(Ποσά σε χιλ. ευρώ) Q1 2019 Q1 2018 Δ% 

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 52.248 32.178 62,4  

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες -2.990 -11.180 -  

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες -320 23.279 - 

 
 

Ταμειακές ροές 
από 
λειτουργικές 
δραστηριότητες 

Οι ταμειακές εισροές από 
λειτουργικές δραστηριότητες στο 
α’ τρίμηνο 2019 διαμορφώθηκαν 
σε €52,2εκ από €32,2εκ το α' 
τρίμηνο του 2018, λόγω 
αυξημένης λειτουργικής 
κερδοφορίας και χαμηλότερων 
φόρων πληρωτέων. 

 

 

  
Ταμειακές ροές 
από 
επενδυτικές 
δραστηριότητες 

Οι ταμειακές ροές από 
επενδυτικές δραστηριότητες το α' 
τρίμηνο του 2019 διαμορφώθηκαν 
σε εκροές ύψους €3,0εκ, 
σύμφωνα με το επενδυτικό πλάνο 
του έτους. 

  
Ταμειακές ροές 
από 
χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες 

Οι ταμειακές ροές από 
χρηματοδοτικές δραστηριότητες 
το α’ τρίμηνο 2019 ανήλθαν σε 
εκροές €0,3εκ. 
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3.  ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 
 
 
VLTs – Πρόγραμμα Υλοποίησης 

Στις 31.03.2019, ο ΟΠΑΠ είχε εγκατεστημένα συνολικά 19.965 VLTs σε 365 καταστήματα Play Gaming Halls και 
1.955 πρακτορεία ΟΠΑΠ. 
 
Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας αναφορικά με τα VLTs 

Στις 2 Απριλίου 2019, το Συμβούλιο της Επικρατείας εξέδωσε απόφαση δυνάμει της οποίας ακυρώθηκε η υπ’ αριθ. 
225/2/25.10.2016 Απόφαση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ), σχετικά με τον Κανονισμό 
των παιγνιομηχανημάτων τύπου VLTs. Η εν λόγω απόφαση του δικαστηρίου έκρινε επί τυπικού ζητήματος, καθώς 
κρίθηκε ότι ο κανονισμός αυτός θα έπρεπε να είχε εκδοθεί με σχετικό Προεδρικό Διάταγμα. Το δικαστήριο δεν 
προχώρησε στην εξέταση των λόγων ουσίας που προβλήθηκαν από τους αιτούντες ή των διατάξεων του 
Κανονισμού για τα παιγνιομηχανήματα τύπου VLTs. Η λειτουργία του δικτύου VLTs του ΟΠΑΠ συνεχίζεται κανονικά 
και μόνο η εγκατάσταση επιπλέον παιγνιομηχανημάτων τύπου VLTs είναι στην παρούσα φάση σε αναμονή. Η 
απόφαση αυτή δεν επηρεάζει το νομοθετικό πλαίσιο και τη Σύμβαση Παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώματος 
εγκατάστασης και λειτουργίας των παιγνιομηχανημάτων τύπου VLTs., σύμφωνα με την οποία ο ΟΠΑΠ λειτουργεί 
τα VLTs. 
 
2018 Πληρωμή υπολοίπου μερίσματος – Επιλογή Επανεπένδυσης Μερίσματος (Scrip Dividend) 

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας στις 22 Μαΐου 2019 αποφάσισε τη διανομή μερίσματος €0,70 ανά μετοχή 
για τη χρήση 2018. Εξαιρουμένου του ποσού των €0,10 ανά μετοχή που είχε ήδη διανεμηθεί ως προμέρισμα τον 
Οκτώβριο του 2018, το υπόλοιπο μέρισμα €0,60 ανά μετοχή θα καταβληθεί τη Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2019, με 
ημερομηνία αποκοπής την Τετάρτη 26 Ιουνίου 2019. 
Παράλληλα, η Ετήσια Γενική Συνέλευση αποφάσισε με ποσοστό έγκρισης 99,0% την υλοποίηση 5ετούς 
προγράμματος επανεπένδυσης μερίσματος (2019 - 2023). Οι μέτοχοι θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν το 
συνολικό ποσό των κερδών που τους αντιστοιχούν σε μετρητά ή να επανεπενδύσουν το ποσό αυτό είτε συνολικά 
είτε εν μέρει στην Εταιρεία λαμβάνοντας νέες μετοχές. 
Συγκεκριμένα για την επερχόμενη διανομή, η περίοδος επιλογής θα διαρκέσει 14 ημερολογιακές ημέρες από τις 28 
Ιουνίου 2019 μέχρι και τις 11 Ιουλίου 2019. Περαιτέρω πληροφορίες θα δημοσιευτούν μετά την επικείμενη σχετική 
απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας. 
 
Ενιαίος Ετήσιος Απολογισμός 2018  

Ο ΟΠΑΠ δημοσίευσε τον Ενιαίο Ετήσιο Απολογισμό για το 2018 ο οποίος ενσωματώνει οικονομικά και μη-
οικονομικά στοιχεία δίνοντας έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη. Μπορείτε να περιηγηθείτε στη διεύθυνση 
https://investors.opap.gr/~/media/Files/O/Opap-IR/05062019/OPAP%20Integrated%20Report%202018_v10.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://investors.opap.gr/~/media/Files/O/Opap-IR/05062019/OPAP%20Integrated%20Report%202018_v10.pdf
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

ΟΠΑΠ Α.Ε. – Λεωφ. Αθηνών 112, 104 42 Περιστέρι 

 

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

Γιώργος Βιτωράκης  - Διευθυντής Ανάπτυξης & Στρατηγικής Ανάλυσης - Τηλ : 210 5798976 - vitorakis@opap.gr 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ  

 

1. Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης της 31 Μαρτίου 2019 και της χρήσης που έληξε την ημερομηνία αυτή 

2. Κατάσταση Αποτελεσμάτων της 31 Μαρτίου 2019 και της χρήσης που έληξε την ημερομηνία αυτή 

3. Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος της 31 Μαρτίου 2019 και της χρήσης που έληξε την ημερομηνία αυτή 

4. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων της 31 Μαρτίου 2019 και της χρήσης που έληξε την ημερομηνία 

αυτή 

 4.1. Ενοποιημένη Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 

 4.2. Ατομική Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 

5.  Κατάσταση Ταμειακών Ροών της 31 Μαρτίου 2019 και της χρήσης που έληξε την ημερομηνία αυτή 

Πρόσκληση Τηλεδιάσκεψης 

για τις οικονομικές επιδόσεις α’ τριμήνου 2019 

Πέμπτη 06 Ιουνίου 2019 
4:00 μ.μ. (Αθήνα) / 2:00 μ.μ. (Λονδίνο) / 09:00 π.μ. (Νέα Υόρκη) 

 
Η παρουσίαση των οικονομικών επιδόσεων α’ τριμήνου 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 λοιπές χώρες +44 (0) 203 0595 872 
 
Live Webcast:  
Η τηλεδιάσκεψη θα μεταδοθεί και μέσω live webcast στο ακόλουθο link:     
www.opap.gr/Q119  or http://themediaframe.eu/links/opapQ119.html  
 
 
Σε περίπτωση προβλημάτων στη διασύνδεση παρακαλώ επικοινωνήστε: + 30 210 9460803. 

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

Της 31 Μαρτίου 2019 και της τρίμηνης περιόδου που έληξε τότε 

(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ)  

  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

31.03.2019 31.12.2018 31.03.2019 31.12.2018 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία           

Ασώματες ακινητοποιήσεις  1.103.778 1.122.920 958.103 972.679 

Ενσώματες ακινητοποιήσεις  106.785 111.467 84.893 88.421 

Δικαίωμα χρήσης 84.020 - 51.607  - 

Επενδύσεις σε ακίνητα 898 903 898 903 

Υπεραξία 34.275 34.275 - - 

Συμμετοχές σε θυγατρικές εταιρείες - - 275.725 270.725 

Συμμετοχές σε συγγενείς εταιρείες 51.506 50.089 -  - 

Μακροπρόθεσμες εμπορικές απαιτήσεις 2 2 2 2 

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 46.617 47.151 43.358 47.464 

Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση - 1.897 - - 

Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 1.427.882 1.368.704 1.414.586 1.380.194 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία         

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 240.393 191.454 152.797 101.563 

Αποθέματα  20.250 10.662 1.097 1.053 

Εμπορικές απαιτήσεις  135.556 137.417 55.357 43.512 

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 46.430 41.686 26.280 17.898 

Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 442.629 381.220 235.531 164.026 

Σύνολο Ενεργητικού 1.870.510 1.749.923 1.650.117 1.544.220 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ         

Ίδια κεφάλαια         

Μετοχικό κεφάλαιο  95.700 95.700 95.700 95.700 

Αποθεματικά  33.156 33.156 31.900 31.900 

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

Κέρδη εις νέο 664.805 608.395 659.222 604.126 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων που αναλογούν σε μετόχους 
της Εταιρείας 

779.164 722.754 772.324 717.229 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές 36.297  36.782   -    -   

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 815.461 759.536 772.324 717.229 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις         

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 650.704 650.260 595.674 601.351 

Υποχρεώσεις από μισθώσεις 84.370 - 51.807 - 

Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση 2.738 - 16.716 12.701 

Προγράμματα παροχών προσωπικού  5.243 4.807 4.811 4.409 

Προβλέψεις 14.912 28.273 13.532 26.893 

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  13.246 12.021 10.386 9.300 

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 771.214 695.361 692.925 654.654 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις         

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 180 191 20.000 20.011 

Εμπορικές υποχρεώσεις 153.067 176.685 55.274 64.394 

Υποχρεώσεις από φόρους 77.089 73.136 70.523 60.752 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 53.499 45.015 39.071 27.181 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 283.835 295.026 184.867 172.337 

Σύνολο υποχρεώσεων 1.055.049 990.387 877.792 826.991 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 1.870.510 1.749.923 1.650.117 1.544.220 



                                                                                                                                 Δελτίο Τύπου 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ Α’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019  

 

Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης για  

το τρίμηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2019                                                                                                                                11 

 

2. Κατάσταση Αποτελεσμάτων 
Της 31 Μαρτίου 2019 και της τρίμηνης περιόδου που έληξε τότε 

 (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ πλην των κερδών ανά μετοχή) 

 

  

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

01.01-
31.03.2019 

01.01-31.03.2018 
Αναμορφωμένο* 

01.01-
31.03.2019 

01.01-
31.03.2018 

Μικτές εισπράξεις από παιχνίδια 1.082.805 1.079.110 907.399 897.412 

Η Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος έχει ως ακολούθως: 

Καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) 396.030 377.260 337.110 315.057 

Εισφορά επί των καθαρών εσόδων και λοιπές 
εισφορές 

(129.195) (124.117) (114.663) (108.357) 

Καθαρά έσοδα από παιχνίδια (NGR) 266.835 253.143 222.447 206.699 

Προμήθειες πρακτόρων (94.884) (92.544) (79.226) (76.211) 

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

(15.853) (12.673) (12.534) (8.570) 

Λοιπά λειτουργικά έσοδα 40.402 27.668 22.668 9.310 

Λοιπά λειτουργικά κόστη (20.824) (21.021) - - 

  175.676 154.574 153.355 131.229 

Λειτουργικά έξοδα (64.055) (67.356) (49.839) (51.889) 

Κόστος μισθοδοσίας (19.748) (17.931) (16.328) (14.633) 

Έξοδα προβολής και διαφήμισης (14.827) (13.946) (11.502) (9.268) 

Άλλα λειτουργικά έξοδα (29.481) (35.478) (22.009) (27.988) 

Κέρδη προ φόρων, τόκων και 
αποσβέσεων (EBITDA) 

111.621 87.218 103.516 79.339 

Αποσβέσεις (27.349) (22.928) (20.311) (16.661) 

Λειτουργικό αποτέλεσμα 84.272 64.290 83.206 62.678 

Χρηματοοικονομικά έσοδα  665 598 256 247 

Χρηματοοικονομικά έξοδα (7.064) (7.070) (6.166) (6.343) 

Λοιπά χρηματοοικονομικά έσοδα / (έξοδα) 1.417 - - 836 

Κέρδη προ φόρων 79.291 57.818 77.295 57.419 

Φόρος εισοδήματος (22.599) (17.942) (21.489) (16.761) 

Κέρδη μετά φόρων 56.691 39.876 55.806 40.658 

Κατανεμόμενα σε:   

Μετόχους της Εταιρείας 57.176 39.832 55.806 40.658 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές (485) 43 - - 

Κέρδη μετά φόρων 56.691 39.876 55.806 40.658 

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

0,1803 0,1253 0,1760 0,1279 

 

* Τα ποσά του Α’ τριμήνου 2018 είναι αυτά που προέκυψαν μετά την αναμόρφωση των Οικονομικών 
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.. 
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3. Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος 
Της 31 Μαρτίου 2019 και της τρίμηνης περιόδου που έληξε τότε 

 (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 

  

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

01.01-
31.03.2019 

01.01-31.03.2018 
Αναμορφωμένο* 

01.01-
31.03.2019 

01.01-
31.03.2018 

Κέρδη χρήσης 56.691 39.876 55.806 40.658 

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

Ζημίες από αποτίμηση παραγώγων για 
αντιστάθμιση κινδύνου 

(948) 183 (948) 183 

Φόρος εισοδήματος που αναλογεί 237 (53) 237 (53) 

Σύνολο στοιχείων που ενδέχεται να 
ταξινομηθούν μεταγενέστερα στην κατάσταση 
αποτελεσμάτων 

(711) 130 (711) 130 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά φόρων (711) 130 (711) 130 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά 
φόρων 

55.980 40.006 55.095 40.788 

Κατανεμόμενα σε:   

Μετόχους της Εταιρείας 56.466 39.963 55.095 40.788 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές (485) 43 - - 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά 
φόρων 

55.980 40.006 55.095 40.788 

 
 

* Τα ποσά του Α’ τριμήνου 2018 είναι αυτά που προέκυψαν μετά την αναμόρφωση των Οικονομικών 
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.. 
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4. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων   

4.1. Ενοποιημένη Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 
Της 31 Μαρτίου 2019 και της τρίμηνης περιόδου που έληξε τότε 

 (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 
 

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 33.034 (9.039) 595.016 714.711 44.752 759.463 

Κέρδη περιόδου 01.01-
31.03.2018 

- - - 39.832 39.832 43 39.876 

Λοιπά συνολικά 
εισοδήματα περιόδου 
01.01-31.03.2018 

- - - 130 130 - 130 

Συγκεντρωτικά 
συνολικά εισοδήματα 
περιόδου 01.01-
31.03.2018 

- - - 39.963 39.963 43 40.006 

Συναλλαγές με τους Μετόχους της Εταιρείας 

Έξοδα αύξησης μετοχικού 
κεφαλαίου θυγατρικών 
εταιρειών 

- - - (66) (66) - (66) 

Συνολικές συναλλαγές 
με τους Μετόχους της 
Εταιρείας 

- - - (66) (66) - (66) 

Υπόλοιπο την 31 
Μαρτίου 2018 

95.700 33.034 (9.039) 634.913 754.608 44.795 799.402 

  
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Αποθεματικά 
Ίδιες 

μετοχές 
Κέρδη εις νέο Σύνολο 

Μη ελέγχουσες 
συμμετοχές 

Σύνολο 
Ιδίων 

κεφαλαίων 

Υπόλοιπο την 1 
Ιανουαρίου 2019 

95.700 33.156 (14.497) 608.395 722.754 36.782 759.537 

Κέρδη περιόδου 01.01-
31.03.2019 

- - - 57.176 57.176 (485) 56.691 

Λοιπά συνολικά 
εισοδήματα περιόδου 
01.01-31.03.2019 

- - - (711) (711) - (711) 

Συγκεντρωτικά 
συνολικά εισοδήματα 
περιόδου 01.01-
31.03.2019 

- - - 56.466 56.466 (485) 55.980 

Συναλλαγές με τους 
Μετόχους της Εταιρείας 

              

Έξοδα αύξησης μετοχικού 
κεφαλαίου θυγατρικής 
εταιρείας 

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

Συνολικές συναλλαγές 
με τους Μετόχους της 
Εταιρείας 

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

Υπόλοιπο την 31 
Μαρτίου 2019 

95.700 33.156 (14.497) 664.806 779.165 36.297 815.462 

 

* Τα ποσά του Α’ τριμήνου 2018 είναι αυτά που προέκυψαν μετά την αναμόρφωση των Οικονομικών 
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.. 
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4.2. Ατομική Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 
Της 31 Μαρτίου 2019 και της τρίμηνης περιόδου που έληξε τότε 

 (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 
 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Αποθεματικά 
Ίδιες 

μετοχές 
Κέρδη 
εις νέο  

Σύνολο 
Ιδίων 

κεφαλαίων 

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2018 95.700 31.900 (9.039) 598.462 717.023 

Κέρδη περιόδου 01.01-31.03.2018 - - - 40.658 40.658 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα περιόδου 01.01-
31.03.2018 

- - - 130 130 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα περιόδου 
01.01-31.03.2018 

- - - 40.788 40.788 

Υπόλοιπο την 31 Μαρτίου 2018 95.700 31.900 (9.039) 639.250 757.811 

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2019 95.700 31.900 (14.497) 604.126 717.229 

Κέρδη περιόδου 01.01-31.03.2019 - - - 55.806 55.806 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα περιόδου 01.01-
31.03.2019 

- - - (711) (711) 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα περιόδου 
01.01-31.03.2019 

- - - 55.095 55.095 

Υπόλοιπο την 31 Μαρτίου 2019 95.700 31.900 (14.497) 659.222 772.324 
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5. Κατάσταση Ταμειακών Ροών 
Της 31 Μαρτίου 2019 και της τρίμηνης περιόδου που έληξε τότε 

 (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 
  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  
01.01-

31.03.2019 

01.01-31.03.2018 

Αναμορφωμένο* 
01.01-

31.03.2019 
01.01-

31.03.2018  

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Κέρδη προ φόρων 79.291 57.818 77.295 57.419 

Προσαρμογή για:         

Αποσβέσεις 27.349 22.928 20.311 16.661 

Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα 6.398 6.472 5.908 5.260 

Προγράμματα παροχών προσωπικού  421 404 388 370 

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 2.618 248 288 165 

Άλλες προβλέψεις (13.361) 402 (13.361) 402 

Συναλλαγματικές διαφορές 1 - 3 - 

Κέρδη από συγγενείς (1.417) - - - 

Αποτελέσματα από επενδυτικές δραστηριότητες (4) 13 - 13 

Άλλα μη ταμειακά στοιχεία - - 689 689 

Σύνολο 101.295 88.285 91.520 80.977 

Μεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης         

(Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων (9.588) (2.639) (45) 227 

(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων (5.359) 41.670 (16.988) 27.221 

Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (12.909) (58.804) 3.618 (32.144) 

Mείωση φόρων πληρωθέντων (13.303) (26.662) (7.435) (23.414) 

Σύνολο 60.137 41.850 70.670 52.867 

Τόκοι έξοδα πληρωθέντα (7.451) (9.664) (7.103) (9.039) 

Φόροι εισοδήματος πληρωθέντες (438) (8) - - 

Ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες 52.248 32.178 63.566 43.829 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Είσπραξη από πώληση ενσώματων και ασώματων 
ακινητοποιήσεων 

32 2 32 2 

Αντίτιμο για την απόκτηση συγγενούς (2.000) - - - 

Εισπράξεις από δάνεια σε τρίτους 420 44 - - 

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών εταιρειών - - (5.000) - 

Δάνεια χορηγηθέντα σε τρίτους (648) - - - 

Δάνεια χορηγηθέντα σε θυγατρικές - - (100) (700) 

Αγορά ασώματων ακινητοποιήσεων (1.302) (6.946) (833) (6.774) 

Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων και επενδύσεων σε ακίνητα (612) (4.930) (363) (3.604) 

Μερίσματα εισπραχθέντα - - - 836 

Τόκοι εισπραχθέντες 1.121 651 214 198 

Ταμειακές εκροές από επενδυτικές δραστηριότητες (2.990) (11.180) (6.049) (10.042) 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Εισπράξεις από χορηγούμενα και εκδοθέντα δάνεια - 262.242 - 252.032 

Πληρωμές δανείων  (33) (215.523) (6.052) (215.500) 

Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών εταιρειών (55) (55) - - 

Μερίσματα πληρωθέντα (232) (23.385) (232) (23.385) 

Ταμειακές εισροές/(εκροές) από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες 

(320) 23.279 (6.284) 13.147 

Καθαρή αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 48.939 44.277 51.234 46.934 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου 191.454 246.102 101.563 94.270 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου 240.393 290.379 152.797 141.204 

* Τα ποσά του Α’ τριμήνου 2018 είναι αυτά που προέκυψαν μετά την αναμόρφωση των Οικονομικών 
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.. 


