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Αθήνα – 27 Νοεμβρίου 2018 – Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (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 εννεάμηνη περίοδο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2018.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
1.  ΣΥΝΟΨΗ 
 

(Ποσά σε εκ. ευρώ) Q3 2018 Q3 2017 Δ 9M 2018 9M 2017 Δ 

Μικτές εισπράξεις από 
παιχνίδια 1 

1.045,2 1.088,1 (3,9%) 3.156,5 3.213,6 (1,8%) 

Καθαρά έσοδα προ 
εισφορών (GGR)  

368,9 357,4 3,2% 1.106,3 1.045,8 5,8% 

Αποδόσεις σε νικητές - 
Payout (%) 1 

69,6% 68,7%   69,4% 68,3%   

Καθαρά έσοδα από 
παιχνίδια (NGR) 2 

247,6 239,0 3,6% 743,0 698,2 6,4% 

Μικτό Κέρδος από 
παιχνίδια 3 

146,0 138,7 5,2% 434,0 408,2 6,3% 

Λειτουργικά έξοδα 66,0 54,7 20,5% 213,0 202,0 5,5% 

EBITDA 87,2 92,9 (6,1%) 244,6 223,5 9,4% 

Περιθώριο EBITDA 23,6% 26,0%   22,1% 21,4%   

Καθαρά κέρδη 39,1 43,5 4 (10,1%) 105,2 93,2 4 12,8% 

Περιθώριο Καθαρών 
κερδών 

10,6% 12,2%   9,5% 8,9%   

Κέρδη ανά μετοχή (σε 
€) 

0,1230 0,1368 (10,1%) 0,3309 0,2933 12,8% 

1 χωρίς VLTs 

2 GGR- εισφορά επί του GGR 

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

4 Αναμορφωμένο μέγεθος λόγω επαναϋπολογισμού των αποσβέσεων της άδειας των VLTs 

 Καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) αυξημένα κατά 5,8% στα €1.106,3εκ. στο εννεάμηνο 2018 
(εννεάμηνο 2017: €1.045,8εκ.). Στο γ΄ τρίμηνο 2018 τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) αυξήθηκαν 
κατά 3,2% στα €368,9εκ. (γ’ τρίμηνο 2017: €357,4εκ.), ως αποτέλεσμα της αυξανόμενης συνεισφοράς 
των VLTs και της ισχυρής επίδοσης του Τζόκερ. 

 Μικτό κέρδος (από παιχνίδια) αυξημένο κατά 6,3% το εννεάμηνο 2018 στα €434,0 εκ. (εννεάμηνο 2017: 
€408,2 εκ.). Το γ’ τρίμηνο 2018 το μικτό κέρδος ενισχύθηκε κατά 5,2% στα €146,0 εκ. (γ’ τρίμηνο 2017: 
€137,7 εκ.), εμφανίζοντας ρυθμό αύξησης μεγαλύτερο κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με τον 
αντίστοιχο ρυθμό αύξησης των εσόδων. 

 Κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξημένα κατά 9,4% στα €244,6 εκ. το εννεάμηνο 
2018 (εννεάμηνο 2017: € 223,5εκ), ενώ το γ’ τρίμηνο 2018 τα EBITDA ανήλθαν σε €87,2 εκ. (γ’ τρίμηνο 
2017: €92,9εκ) μειωμένα κατά 6,1% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρσι, αλλά υψηλότερα κατά 
11,6% σε επαναλαμβανόμενη βάση. 

 Τα λειτουργικά έξοδα το γ’ τρίμηνο 2018 διαμορφώθηκαν σε €66,0εκ. σημειώνοντας πτώση κατά 1,3% 
σε επαναλαμβανόμενη βάση. 

 Καθαρά κέρδη στα €105,2 εκ. το εννεάμηνο 2018 (εννεάμηνο 2017: €93,2 εκ.) αυξημένα κατά 12,8% και 
καθαρά κέρδη γ’ τριμήνου 2018 στα €39,1 εκ. (γ’ τρίμηνο 2017: €43,5 εκ.), μειωμένα κατά 10,1% σε 
σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρσι, αλλά υψηλότερα κατά 18,4% σε επαναλαμβανόμενη βάση. 

 Ισχυρή ταμειακή θέση, με καθαρό δανεισμό στα €462,3 εκ. και Καθαρό Δανεισμό/EBITDA 1,4x. 

 16,043 VLTs και 4,016 SSBTs εγκατεστημένα στις 30 Σεπτεμβρίου 2018. 

 Έναρξη νέας online πλατφόρμας αθλητικών στοιχημάτων 

 Εισαγωγή νέων στοιχηματικών επιλογών σε κύρια παιχνίδια: KINO side bets & Virtuals Sports Matchday 
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Καθαρά 
έσοδα προ 
εισφορών 
(GGR) 

Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών 
(GGR) το εννεάμηνο του 2018 
αυξήθηκαν κατά 5,8% σε €1.106,3 εκ. 
έναντι €1.045,8 εκ. το εννεάμηνο του 
2017. Τα έσοδα του γ’ τριμήνου του 
2018 αυξήθηκαν κατά 3,2% σε 
σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο 
πέρσι στα €368,9 εκ., κυρίως λόγω της 
αυξημένης συνεισφοράς των VLTs και 
βελτιωμένης επίδοσης του ΤΖΟΚΕΡ. 

 
Μικτό κέρδος 
(από 
παιχνίδια) 1  
 
 

Το μικτό κέρδος από παιχνίδια ανήλθε 
σε €434,0 εκ. στο εννεάμηνο του 2018 
σε σύγκριση με €408,2εκ το εννεάμηνο 
του 2017 αυξημένο κατά 6,3%. Το γ’ 
τρίμηνο του 2018, το μικτό κέρδος 
αυξήθηκε κατά 5,2% σε €146,0 εκ. 
έναντι €138,7 εκ. το γ’ τρίμηνο του 
2017, σημειώνοντας αύξηση ανάλογη 
με το ρυθμό αύξησης των εσόδων. 

 

EBITDA Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, 
τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 
αυξήθηκαν κατά 9,4% στα €244,6 εκ. το 
εννεάμηνο του 2018 έναντι €223,5 εκ. 
το εννεάμηνο του 2017. Το γ’ τρίμηνο 
του 2018 τα EBITDA διαμορφώθηκαν 
στα €87,2 εκ. μειωμένα κατά 6,1% σε 
ετήσια βάση. Μη 
συμπεριλαμβανομένων των έκτακτων 
εσόδων το γ’ τρίμηνο 2017 (αναστροφή 
επίδικων προβλέψεων ύψους 
€14,7εκ.), τα EBITDA γ’ τριμήνου 2018 
αυξήθηκαν κατά 11,6% σε 
επαναλαμβανόμενη βάση. 

 

   
Καθαρά 
κέρδη 

Τα καθαρά κέρδη εννεαμήνου 2018 
ανήλθαν σε €105,2 εκ., αυξημένα κατά 
12,8% έναντι €93,2 εκ. το εννεάμηνο 
του 2017. Τα καθαρά κέρδη γ’ τριμήνου 
του 2018 ανήλθαν στα €39,1 εκ. έναντι 
€43,5 εκ. (ή €33,0 εκ. προσαρμοσμένα 
για το έκτακτο έσοδο) την αντίστοιχη 
περίοδο πέρυσι.  

   
 

 
 
 
 
  

                                                 
1 Καθαρά έσοδα από παιχνίδια = GGR – εισφορά επί του GGR – προμήθειες πρακτόρων 
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 2. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 

Καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) ανά παιχνίδι 

(Ποσά σε χιλ. ευρώ) Q3 2018 Q3 2017 Δ% 9M 2018 9M 2017 Δ% 

Αριθμολαχεία 189.579 193.901 (2,2) 561.079 606.854 (7,5) 

% επί του συνόλου 51,4 54,3 - 50,7 58,0 - 

Στοιχηματισμός 97.460 112.316 (13,2) 299.850 300.907 (0,4) 

% επί του συνόλου 26,4 31,4 - 27,1 28,8 - 

Σκρατς & Λαχεία 31.013 34.859 (11,0) 105.176 112.397 (6,4) 

% επί του συνόλου 8,4 9,8 - 9,5 10,7 - 

VLTs 50.819 16.276 - 140.223 25.652 - 

% επί του συνόλου 13,8 4,6 - 12,7 2,5 - 

Σύνολο καθαρών εσόδων 
προ εισφορών 

368.871 357.351  3,2  1.106.328 1.045.811  5,8  

 
 
 
 
  

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

«Οι επιδόσεις μας το τρίτο τρίμηνο επιβεβαιώνουν τη σταθερή πρόοδο που σημειώνει ο ΟΠΑΠ 
προς την υλοποίηση του Οράματος 2020. Παρά τις συνεχιζόμενες μακροοικονομικές προκλήσεις 
και κάποια αποτελέσματα αθλητικών γεγονότων -συμπεριλαμβανομένου του τελικού του 
Παγκοσμίου Κυπέλλου- τα οποία δεν ήταν ευνοϊκά για την εταιρεία, ο ΟΠΑΠ σημείωσε ισχυρή 
ανάπτυξη λειτουργικών κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) σε συγκρίσιμη 
βάση (like-for-like), καθώς και αύξηση εσόδων σε ετήσια βάση για 5ο συνεχόμενο τρίμηνο. Τα 
παιγνιομηχανήματα (VLTs) ενίσχυσαν για ακόμα μια φορά την συνεισφορά τους στα 
αποτελέσματα του Ομίλου, ενώ παράλληλα, συνεχίζεται η αποτελεσματική διαχείριση της 
κοστολογικής βάσης της εταιρείας. 

Το τέταρτο τρίμηνο ενισχύσαμε περαιτέρω το χαρτοφυλάκιό μας με νέα προϊόντα στα 
αριθμολαχεία και τον στοιχηματισμό, τα οποία έτυχαν καλής υποδοχής από τους πελάτες μας. 
Επιπρόσθετα, η νέα μας διαδικτυακή πλατφόρμα στοιχηματισμού ήδη βρίσκεται σε λειτουργία, 
ενώ οριστικοποιούμε τα αναπτυξιακά μας σχέδια ενόψει ενός απαιτητικού 2019.  

Καθώς πλησιάζουμε την περίοδο του έτους με την υψηλότερη εμπορική κίνηση είμαστε 
αισιόδοξοι ότι θα ανταποκριθούμε, τόσο στις δικές μας προσδοκίες, όσο και στη μακροπρόθεσμη 
φιλοδοξία μας να καθιερώσουμε τον ΟΠΑΠ ως μια εταιρεία ψυχαγωγίας και τυχερών παιγνίων 
παγκόσμιου επιπέδου». 
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Αριθμολαχεία Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών 
από αριθμολαχεία ανήλθαν σε 
€561,1 εκ. το εννεάμηνο του 2018 
έναντι €606,9 εκ. το εννεάμηνο 
του 2017, μειωμένα κατά 7,5% σε 
ετήσια βάση. Το γ’ τρίμηνο 2018 
τα καθαρά έσοδα προ εισφορών 
από αριθμολαχεία βελτίωσαν το 
ρυθμό μεταβολής των εσόδων 
τους, εμφανίζοντας ηπιότερη 
μείωση κατά 2,2% σε ετήσια 
βάση, κυρίως λόγω της 
χαμηλότερης του αναμενομένου 
υποκατάστασης του KINO καθώς 
και των βελτιωμένων εσόδων του 
ΤΖΟΚΕΡ. 

 

   
Στοιχηματισμός Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών 

των παιχνιδιών στοιχηματισμού 
ανήλθαν σε €299,9 εκ. το 
εννεάμηνο του 2018 από €300,9 
εκ. το εννεάμηνο του 2017, 
μειωμένα κατά μόλις 0,4% σε 
ετήσια βάση. Το γ’ τρίμηνο του 
2018 τα καθαρά έσοδα 
στοιχηματισμού ανήλθαν σε 
€97,5 εκ. έναντι €112,3 εκ. το γ’ 
τρίμηνο του 2017, μειωμένα κατά 
13,2% σε ετήσια βάση, λόγω 
τόσο της εξομάλυνσης της 
επίδοσης των Virtuals, όσο και 
της πτώσης του Πάμε Στοίχημα 
λόγω των ευνοϊκών για τους 
παίκτες αποτελεσμάτων των 
αγώνων. 

 

   
Σκρατς & 
Λαχεία 

Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών 
από Σκρατς & Λαχεία ανήλθαν σε 
€105,2 εκ. το εννεάμηνο του 2018 
από €112,4 εκ. το εννεάμηνο του 
2017, μειωμένα κατά 6,4%. Το γ’ 
τρίμηνο του 2018 τα GGR από 
Σκρατς & Λαχεία ανήλθαν σε 
€31,0εκ μειωμένα κατά 11,0% σε 
ετήσια βάση κυρίως εξαιτίας της 
πιο αδύναμης επίδοσης του 
Σκρατς. 

 
   
VLTs Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών 

από VLTs έφθασαν σε νέα υψηλά 
επίπεδα της τάξης των €50,8 εκ. 
το γ’ τρίμηνο του 2018 έναντι 
€16,3 εκ. το γ’ τρίμηνο του 2017. 
Ο αριθμός εγκατεστημένων VLTs 
ανήλθε σε 16.043 μηχανές στο 
τέλος του γ’ τριμήνου, ενώ ο 
στόχος για το τέλος του έτους 
είναι περίπου 19 χιλ. 
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Έξοδα σχετιζόμενα με τα έσοδα από παιχνίδια  

(Ποσά σε χιλ. ευρώ) Q3 2018 Q3 2017 % Δ 9M 2018 9M 2017 % Δ 

Προμήθειες πρακτόρων  90.290   90.416  (0,1)  271.280   264.509   2,6  

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

 11.291   9.822   15,0   37.693   25.480   47,9  

Σύνολο  101.582   100.238   1,3   308.973   289.988   6,5  

% επί των καθαρών εσόδων 
προ εισφορών (GGR) 

 27,5   28,1     27,9   27,7    

 
 
 
Έξοδα 
σχετιζόμενα 
με τα έσοδα 
από 
παιχνίδια 

Τα έξοδα σχετιζόμενα άμεσα με τα έσοδα 
από παιχνίδια ανήλθαν σε €309,0 εκ. το 
εννεάμηνο του 2018 σε σύγκριση με 
€290,0 εκ. το εννεάμηνο του 2017 
αυξημένα κατά 6,5%. Το γ’ τρίμηνο του 
2018 τα έξοδα αυτά ανήλθαν σε €101,6 
εκ. έναντι €100,2 εκ. το γ’ τρίμηνο του 
2017, καταδεικνύοντας σημαντικά 
μικρότερη αύξηση σε σχέση με το ρυθμό 
αύξησης των εσόδων.  

 
 

Έξοδα μισθοδοσίας  

(Ποσά σε χιλ. ευρώ) Q3 2018 Q3 2017 % Δ 9M 2018 9M 2017 % Δ 

Μισθοί και ημερομίσθια 15.088 14.111  6,9  45.500 39.131  16,3  

Ασφαλιστικές εισφορές 2.572 2.259  13,9  9.010 7.186  25,4  

Λοιπά έξοδα προσωπικού 874 1.092 (20,0) 2.389 3.113 (23,2) 

Σύνολο 18.534 17.462  6,1  56.900 49.430  15,1  

% επί των καθαρών εσόδων 
προ εισφορών (GGR) 

 5,0   4,9     5,1   4,7    

 
 
Έξοδα 
μισθοδοσίας 

Τα έξοδα μισθοδοσίας στο εννεάμηνο του 
2018 έφτασαν τα €56,9 εκ. σε σύγκριση 
με €49,4 εκ. το εννεάμηνο του 2017, 
υψηλότερα κατά 15,1% σε ετήσια βάση. 
Το γ’ τρίμηνο του 2018 τα έξοδα 
μισθοδοσίας αυξήθηκαν κατά 6,1% στα 
€18,5 εκ. έναντι €17,5 εκ. το γ’ τρίμηνο 
του 2017, με €1,5 εκ. προερχόμενα από 
την ενοποίηση της Neurosoft. 
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Έξοδα προβολής και διαφήμισης  

(Ποσά σε χιλ. ευρώ) Q3 2018 Q3 2017 % Δ 9Μ 2018 9Μ 2017 % Δ 

Δωρεές & χορηγίες 3.367 4.464 (24,6) 15.525 17.964 (13,6) 

Διαφήμιση 7.030 7.198 (2,3) 29.277 28.095  4,2  

Σύνολο 10.396 11.662 (10,9) 44.802 46.059 (2,7) 

 
  
Έξοδα 
προβολής 
και 
διαφήμισης 

Τα έξοδα προβολής και διαφήμισης το 
εννεάμηνο του 2018 μειώθηκαν κατά 
2,7% στα €44,8 εκ. Το γ’ τρίμηνο του 
2018 τα έξοδα προβολής και διαφήμισης 
μειώθηκαν κατά 10,9% σε ετήσια βάση 
στα €10,4 εκ., επιβεβαιώνοντας έτσι την 
εκτίμηση ότι στο σύνολο της χρήσης τα 
έξοδα προβολής και διαφήμισης θα 
παραμείνουν περίπου στα ίδια επίπεδα με 
πέρυσι.  

 
 

Λοιπά λειτουργικά έξοδα 

(Ποσά σε χιλ. ευρώ) Q3 2018 Q3 2017 % Δ 9Μ 2018 9Μ 2017 % Δ 

Κόστος παροχών 
πληροφορικής 

11.545 12.909 (10,6) 36.741 37.707 (2,6) 

Αμοιβές 
οργανισμών κοινής 
ωφέλειας και 
τηλεπικοινωνίας 

3.924 3.893  0,8  10.542 11.792 (10,6) 

Ενοίκια 2.525 2.012  25,5  7.709 5.841  32,0  

Ανάλωση 
αποθεμάτων 

1.086 1.374 (20,9) 3.866 4.464 (13,4) 

Λοιπά έξοδα 17.952 5.412  231,7  52.475 46.702  12,4  

Σύνολο 37.031 25.599  44,7  111.332 106.506  4,5  

 

 
 
 
 
 
 
 

Λοιπά 
λειτουργικά 
έξοδα 

Τα λοιπά λειτουργικά έξοδα το 
εννεάμηνο του 2018 αυξήθηκαν κατά 
4,5% σε ετήσια βάση στα €111,3 εκ., 
ενώ το γ’ τρίμηνο του 2018 
διαμορφώθηκαν σε €37,0εκ αυξημένα 
κατά 44,7% έναντι του αντίστοιχου 
περσινού τριμήνου.  
Μη συμπεριλαμβανομένων των 
έκτακτων εξόδων (αναστροφή επίδικων 
προβλέψεων στο γ’ τρίμηνο του 2017), 
τα λοιπά λειτουργικά έξοδα το γ’ 
τρίμηνο του 2018 μειώθηκαν κατά 1,8% 
σε ετήσια βάση, αντανακλώντας 
χαμηλότερα κόστη παροχών 
πληροφορικής μετά την ολοκλήρωση 
του έργου του τεχνολογικού 
μετασχηματισμού. 
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Ταμειακές ροές 

(Ποσά σε χιλ. ευρώ) 9Μ 2018 9Μ 2017 Δ% 

Ταμειακές ροές από λειτουργικές 
δραστηριότητες 

156.304 153.254  2,0  

Ταμειακές ροές από επενδυτικές 
δραστηριότητες 

(52.499) (82.457)  -  

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες 

(160.528)  3.514  - 

 
 
 
Ταμειακές ροές 
από 
λειτουργικές 
δραστηριότητες 

Οι ταμειακές εισροές από 
λειτουργικές δραστηριότητες το 
εννεάμηνο του 2018 ανήλθαν σε 
€156,3 εκ. από €153,3 εκ. το 
εννεάμηνο του 2017, 
λαμβάνοντας υπόψη τις 
υψηλότερες πληρωμές προς 
τους προμηθευτές, καθώς και 
τους υψηλότερους πληρωτέους 
φόρους.  

 

  
Ταμειακές ροές 
από 
επενδυτικές 
δραστηριότητες 

Οι ταμειακές εκροές από 
επενδυτικές δραστηριότητες το 
εννεάμηνο του 2018 
διαμορφώθηκαν σε €52,4 εκ. 
λόγω των επενδύσεων που 
σχετίζονται κυρίως με την 
τεχνολογία και τις υποδομές του 
δικτύου. 

  
Ταμειακές ροές 
από 
χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες 

Οι ταμειακές εκροές από 
χρηματοδοτικές δραστηριότητες 
το εννεάμηνο του 2018 ανήλθαν 
σε €160,5εκ., λόγω των 
πληρωμών μερίσματος και 
καθαρών δανειακών πληρωμών. 
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3.  ΚΥΡΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 
 
 
VLTs  - Πρόγραμμα υλοποίησης 

Στο τέλος του γ’ τριμήνου 2018, 16.043 VLTs ήταν σε λειτουργία σε 320 καταστήματα Play και σε 1.762 
πρακτορεία. 
 
Έναρξη νέας online πλατφόρμας αθλητικού στοιχηματισμού του ΟΠΑΠ 
Η ΟΠΑΠ ξεκίνησε την νέα online πλατφόρμα αθλητικού στοιχηματισμού Pamestoixima.gr που προσφέρει 

ανταγωνιστικές αποδόσεις, live streaming, cash-out και μεγάλη ποικιλία στοιχηματικών επιλογών, με στόχο την 
παροχή βελτιωμένης παικτικής εμπειρίας στους πελάτες της. Η νέα πλατφόρμα είναι επίσης διαθέσιμη μέσω μιας 
νέας εφαρμογής για κινητά, ενώ η διαφημιστική του καμπάνια ξεκίνησε το Νοέμβριο. 
 
Έναρξη KINO Side bets 
Ο ΟΠΑΠ πρόσθεσε τον Οκτώβριο δύο νέες συναρπαστικές επιλογές στο KINO (μονά - ζυγά & στήλες) τα οποία 

μπορούν να παιχτούν ξεχωριστά, προσθέτοντας δημοφιλείς & εύκολους μηχανισμούς παιχνιδιού. 
 
Έναρξη του παιχνιδιού Virtuals Sports Matchday 

Ο ΟΠΑΠ λανσάρισε το Νοέμβριο νέο περιεχόμενο στην κατηγορία προϊόντων ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ Virtual Sports 
με σκοπό να εμπλουτίσει περαιτέρω την εμπειρία των παικτών. Το Virtual Sports Πρωτάθλημα προσφέρει 

στους παίκτες την ευκαιρία να στοιχηματίζουν σε 7 διαθέσιμα εικονικά πρωταθλήματα, όπου κάθε πρωτάθλημα 
περιλαμβάνει 16 ομάδες και διεξάγεται κάθε 2,5 ώρες. 
 
Φορολογικό Πιστοποιητικό για τη χρήση 2017 

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. έλαβε φορολογικό πιστοποιητικό χωρίς επιφύλαξη, μετά την ολοκλήρωση του ειδικού φορολογικού 
ελέγχου από τους ελεγκτές της για το οικονομικό έτος 2017. Οι θυγατρικές του Ομίλου, Ελληνικά Λαχεία Α.Ε., 
ΟΠΑΠ Υπηρεσιών Α.Ε., Ιπποδρομίες Α.Ε., Tora Direct A.E. και Tora Wallet Α.Ε. έλαβαν επίσης φορολογικό 
πιστοποιητικό χωρίς επιφύλαξη για τη χρήση 2017. 
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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. Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης της 30 Σεπτεμβρίου 2018 και της εννιάμηνης περιόδου που έληξε 
την ημερομηνία αυτή 

2. Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος  
 2.1. Ενοποιημένη Κατάσταση Αποτελεσμάτων της 30 Σεπτεμβρίου 2018 και της εννιάμηνης περιόδου που 

έληξε την ημερομηνία αυτή 
 2.2. Κατάσταση Αποτελεσμάτων της ΟΠΑΠ Α.Ε. της 30 Σεπτεμβρίου 2018 και της εννιάμηνης περιόδου 

που έληξε την ημερομηνία αυτή 
3. Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος  
 3.1. Ενοποιημένη Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος της 30 Σεπτεμβρίου 2018 και της εννιάμηνης 

περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή 
 3.2. Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος της ΟΠΑΠ Α.Ε. της 30 Σεπτεμβρίου 2018 και της εννιάμηνης 

περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή 
4. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων  
 4.1. Ενοποιημένη Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων της 30 Σεπτεμβρίου 2018 και της εννιάμηνης 

περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή 
 4.2. Ατομική Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων της 30 Σεπτεμβρίου 2018 και της εννιάμηνης 

περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή 
5. Κατάσταση Ταμειακών Ροών της 30 Σεπτεμβρίου 2018 και της εννιάμηνης περιόδου που έληξε την 

ημερομηνία αυτή 
  

Πρόσκληση Τηλεδιάσκεψης 

για τις οικονομικές επιδόσεις εννεαμήνου 2018 
 

Τετάρτη, 28 Νοεμβρίου, 2018 
 

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

Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων εννεαμήνου 2018, 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/Q318   or  http://themediaframe.eu/links/opapQ318.html 

 
Σε περίπτωση προβλημάτων στη διασύνδεση παρακαλώ επικοινωνήστε: + 30 210 9460803. 
 

mailto:polymenakos@opap.gr
mailto:vitorakis@opap.gr
http://www.opap.gr/Q318
http://themediaframe.eu/links/opap9M17.html
http://themediaframe.eu/links/opapQ318.html
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1. Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης 
Της 30 Σεπτεμβρίου 2018 και της εννιάμηνης περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή 

(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 

 

  
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

30.09.2018 
31.12.2017 

Αναμορφωμένο * 
30.09.2018 31.12.2017 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία           

Ασώματες ακινητοποιήσεις  1.138.733 1.169.776 984.747 1.001.442 

Ενσώματες ακινητοποιήσεις  111.337 109.298 87.263 86.994 

Επενδύσεις σε ακίνητα 908 922 908 922 

Υπεραξία 51.775 51.775 - - 

Συμμετοχές σε θυγατρικές εταιρείες - - 267.927 281.945 

Μακροπρόθεσμες εμπορικές απαιτήσεις 2 2 2 2 

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 46.653 22.553 47.816 40.225 

Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση 13.357  3.495   -    -   

Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 1.362.764 1.357.822 1.388.662 1.411.530 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία         

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 189.379 246.102 77.031 94.270 

Αποθέματα  10.726 7.920 1.837 1.927 

Εμπορικές απαιτήσεις  110.026 127.829 39.123 54.360 

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 37.072  58.532  17.920  29.896  

Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 347.203 440.383 135.911 180.454 

Σύνολο Ενεργητικού 1.709.967 1.798.205 1.524.573 1.591.984 

Ίδια κεφάλαια         

Μετοχικό κεφάλαιο  95.700 95.700 95.700 95.700 

Αποθεματικά  33.034 33.034 31.900 31.900 

Ίδιες μετοχές (9.039) (9.039) (9.039) (9.039) 

Κέρδη εις νέο 603.132 595.016 611.206 598.462 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων που αναλογούν σε μετόχους 
της Εταιρείας 

722.827 714.711 729.767 717.023 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές 35.381  44.752   -    -   

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 758.208 759.462 729.767 717.023 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις         

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 651.170 513.098 601.524 467.342 

Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση 15.424 - 14.527 9.252 

Προγράμματα παροχών προσωπικού  4.298 3.084 3.854 2.735 

Προβλέψεις 30.547 31.187 29.154 29.773 

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  10.332  9.354  7.877  7.590  

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 711.771 556.722 656.937 516.693 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις         

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 495 169.171 - 169.171 

Εμπορικές υποχρεώσεις 130.639 173.860 46.423 77.005 

Υποχρεώσεις από φόρους 62.919 89.771 56.748 78.409 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 45.935  49.218  34.697  33.683  

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 239.988 482.020 137.869 358.268 

Σύνολο υποχρεώσεων 951.759 1.038.743 794.806 874.961 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 1.709.967 1.798.205 1.524.573 1.591.984 

 
*Τα μεγέθη του Ομίλου χρήσης 2017 έχουν αναμορφωθεί ως αποτέλεσμα της οριστικοποίησης της τιμής αγοράς (purchase price 
allocation) για την εξαγορά της NEUROSOFT Α.Ε.. 
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2. Κατάσταση Αποτελεσμάτων 

2.1. Ενοποιημένη Κατάσταση Αποτελεσμάτων 
Της 30 Σεπτεμβρίου 2018 και της εννιάμηνης περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή 

 (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ πλην των κερδών ανά μετοχή) 

 

ΟΜΙΛΟΣ 

2018 2017 

01.01-
30.09.2018 

01.07-
30.09.2018       

01.01-  
30.09.2017  

Αναμορφωμένο ** 

01.07- 
30.09.2017 

Αναμορφωμένο** 

Μικτές εισπράξεις από παιχνίδια 3.156.479 1.045.220 3.213.588 1.088.057 

Η Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος έχει ως ακολούθως: 

Καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) 1.106.328 368.871 1.045.811 357.351 

Εισφορά επί των καθαρών εσόδων και λοιπές εισφορές (363.310) (121.312) (347.638) (118.397) 

Καθαρά έσοδα από παιχνίδια (NGR) 743.019 247.559 698.173 238.953 

Προμήθειες πρακτόρων (271.280) (90.290) (264.509) (90.416) 

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

(37.693) (11.291) (25.480) (9.822) 

Λοιπά λειτουργικά έσοδα 88.968 29.210 83.372 32.220 

Λοιπά λειτουργικά κόστη (65.380) (22.051) (66.027) (23.329) 

  457.633 153.137 425.529 147.607 

Λειτουργικά έξοδα (213.034) (65.961) (201.995) (54.723) 

Κόστος μισθοδοσίας (56.900) (18.534) (49.430) (17.462) 

Έξοδα προβολής και διαφήμισης (44.802) (10.396) (46.059) (11.662) 

Άλλα λειτουργικά έξοδα (111.332) (37.031) (106.506) (25.599) 

Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 244.598 87.175 223.534 92.884 

Αποσβέσεις (70.718) (24.476) (66.259) (21.721) 

Λειτουργικό αποτέλεσμα 173.881 62.699 157.275 71.163 

Χρηματοοικονομικά έσοδα  1.472 347 2.101 605 

Χρηματοοικονομικά έξοδα (19.988) (6.459) (17.357) (5.740) 

Λοιπά χρηματοοικονομικά έσοδα / (έξοδα) - - (267) (567) 

Κέρδη προ φόρων 155.365 56.587 141.752 65.460 

Φόρος εισοδήματος (49.590) (17.191) (46.886) (21.282) 

Κέρδη μετά φόρων 105.775 39.396 94.866 44.179 

Κατανεμόμενα σε:   

Μετόχους της Εταιρείας 105.185 39.083 93.239 43.496 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές 591 313 1.628 682 

Κέρδη μετά φόρων 105.775 39.396 94.866 44.179 

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

0,3310 0,1230 0,2933 0,1368 

 

**Τα ποσά του  εννιαμήνου 2017 είναι αυτά που προέκυψαν μετά την αναμόρφωση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων λόγω 
επαναϋπολογισμού των αποσβέσεων της άδειας χρήσης των παιγνιομηχανημάτων (VLTs) μετά από τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας 
(Νοέμβριος 2017). 
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2.2. Κατάσταση Αποτελεσμάτων της ΟΠΑΠ Α.Ε. 
Της 30 Σεπτεμβρίου 2018 και της εννιάμηνης περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή 

 (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ πλην των κερδών ανά μετοχή)  
 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

2018 2017 

01.01-
30.09.2018 

01.07-
30.09.2018       

01.01- 30.09.2017  
Αναμορφωμένο** 

01.07-30.09.2017 
Αναμορφωμένο**  

Μικτές εισπράξεις από παιχνίδια 2.636.457 883.942 2.686.894 923.337 

Η Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος έχει ως ακολούθως: 

Καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) 929.038 314.400 863.519 300.118 

Εισφορά επί των καθαρών εσόδων και λοιπές εισφορές (318.356) (107.569) (300.382) (103.818) 

Καθαρά έσοδα από παιχνίδια (NGR) 610.683 206.831 563.137 196.300 

Προμήθειες πρακτόρων (224.758) (75.863) (217.691) (75.694) 

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

(26.301) (7.953) (13.822) (6.234) 

Λοιπά λειτουργικά έσοδα 27.409 8.925 28.202 10.651 

  387.033 131.941 359.826 125.023 

Λειτουργικά έξοδα (166.976) (53.227) (159.299) (41.026) 

Κόστος μισθοδοσίας (46.823) (15.250) (42.895) (14.818) 

Έξοδα προβολής και διαφήμισης (32.648) (8.308) (32.411) (8.553) 

Άλλα λειτουργικά έξοδα (87.505) (29.669) (83.993) (17.654) 

Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 220.058 78.714 200.527 83.998 

Αποσβέσεις (51.584) (17.890) (49.608) (16.018) 

Λειτουργικό αποτέλεσμα 168.474 60.824 150.919 67.980 

Χρηματοοικονομικά έσοδα  633 131 927 239 

Χρηματοοικονομικά έξοδα (17.775) (5.694) (14.787) (4.943) 

Λοιπά χρηματοοικονομικά έσοδα / (έξοδα) 4.836 4.000 6.592 - 

Κέρδη προ φόρων 156.169 59.262 143.652 63.276 

Φόρος εισοδήματος (46.617) (16.246) (40.624) (18.788) 

Κέρδη μετά φόρων 109.551 43.016 103.028 44.488 

Κατανεμόμενα σε:   

Μετόχους της Εταιρείας 109.551 43.016 103.028 44.488 

Κέρδη μετά φόρων 109.551 43.016 103.028 44.488 

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

0,3447 0,1353 0,3241 0,1400 

 
**Τα ποσά του εννιαμήνου 2017 είναι αυτά που προέκυψαν μετά την αναμόρφωση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων λόγω 
επαναϋπολογισμού των αποσβέσεων της άδειας χρήσης των παιγνιομηχανημάτων (VLTs) μετά από τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας 
(Νοέμβριος 2017). 
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3. Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος 

3.1. Ενοποιημένη Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος 
Της 30 Σεπτεμβρίου 2018 και της εννιάμηνης περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή 

(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 
 

ΟΜΙΛΟΣ 

  2018 2017 

 
01.01-

30.09.2018 
01.07-

30.09.2018       

01.01- 
 30.09.2017  

Αναμορφωμένο ** 

01.07- 
30.09.2017 

Αναμορφωμένο** 

Κέρδη χρήσης   105.775 39.396 94.866 44.179 

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

Ζημίες από αποτίμηση παραγώγων για αντιστάθμιση 
κινδύνου 

  108 582 - - 

Φόρος εισοδήματος που αναλογεί   (31) (169) - - 

Σύνολο στοιχείων που ενδέχεται να ταξινομηθούν 
μεταγενέστερα στην κατάσταση αποτελεσμάτων 

  77 413 - - 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά φόρων   77 413 - - 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά φόρων   105.852 39.809 94.866 44.179 

Κατανεμόμενα σε:     

Μετόχους της Εταιρείας   105.261 39.496 93.239 43.496 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές   591 313 1.628 682 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά φόρων   105.852 39.809 94.866 44.179 

 
 
**Τα ποσά του εννιαμήνου 2017 είναι αυτά που προέκυψαν μετά την αναμόρφωση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων λόγω 
επαναϋπολογισμού των αποσβέσεων της άδειας χρήσης των παιγνιομηχανημάτων (VLTs) μετά από τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας 
(Νοέμβριος 2017). 
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3.2. Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος της ΟΠΑΠ Α.Ε. 
Της 30 Σεπτεμβρίου 2018 και της εννιάμηνης περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή 

(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

2018 2017 

01.01-
30.09.2018 

01.07-
30.09.2018       

01.01-  
30.09.2017  

Αναμορφωμένο ** 

01.07- 
30.09.2017 

Αναμορφωμένο** 

Κέρδη χρήσης 109.551 43.016 103.028 44.488 

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

Ζημίες από αποτίμηση παραγώγων για αντιστάθμιση 
κινδύνου 

108 582 - - 

Φόρος εισοδήματος που αναλογεί (31) (169) - - 

Σύνολο στοιχείων που ενδέχεται να ταξινομηθούν 
μεταγενέστερα στην κατάσταση αποτελεσμάτων 

77 413 - - 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά φόρων 77 413 - - 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά φόρων 109.628 43.429 103.028 44.488 

Κατανεμόμενα σε:   

Μετόχους της Εταιρείας 109.628 43.429 103.028 44.488 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά φόρων 109.628 43.429 103.028 44.488 

 
 
**Τα ποσά του εννιαμήνου 2017 είναι αυτά που προέκυψαν μετά την αναμόρφωση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων λόγω 
επαναϋπολογισμού των αποσβέσεων της άδειας χρήσης των παιγνιομηχανημάτων (VLTs) μετά από τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας 
(Νοέμβριος 2017). 
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4. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 
  

4.1. Ενοποιημένη Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 
Της 30 Σεπτεμβρίου 2018 και της εννιάμηνης περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή 

 (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ)  

 

ΟΜΙΛΟΣ Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Αποθεματικά 
Ίδιες 

μετοχές 

Κέρδη  
εις νέο 

Αναμορφωμένο** 

Μη  
ελέγχουσες 
συμμετοχές 

Σύνολο Ιδίων 
κεφαλαίων 

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2017 95.700 32.417 (7.454) 914.614 36.954 1.072.231 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα 
περιόδου 01.01-30.09.2017 

- - - 93.239 1.628 94.866 

Συναλλαγές με τους Μετόχους της Εταιρείας 

Αγορά ιδίων μετοχών - - (1.585) - - (1.585) 

Εξαγορά θυγατρικής με μη 
ελέγχουσες συμμετοχές 

- - - - 2.675 2.675 

Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου 
θυγατρικών εταιρειών 

- - - (165) - (165) 

Μερίσματα πληρωθέντα - - - (222.472) (1.698) (224.171) 

Συνολικές συναλλαγές με τους 
Μετόχους της Εταιρείας 

- - (1.585) (222.638) 977 (223.246) 

Υπόλοιπο την 30 Σεπτεμβρίου 2017 95.700 32.417 (9.039) 785.214 39.558 943.851 

  
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Αποθεματικά 
Ίδιες 

μετοχές 

Κέρδη 
 εις νέο 

Αναμορφωμένο* 

Μη ελέγχουσες 
συμμετοχές 

Αναμορφωμένο* 

Σύνολο Ιδίων 
κεφαλαίων 

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2018 95.700 33.034 (9.039) 595.016 44.752 759.463 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα 
περιόδου 01.01-30.09.2018 

- - - 105.261 591 105.852 

Συναλλαγές με τους Μετόχους της Εταιρείας 

Έξοδα μείωσης μετοχικού κεφαλαίου 
θυγατρικών εταιρειών 

- - - (261) (69) (330) 

Μείωση μετοχικού κεφαλαίου 
θυγατρικής εταιρείας  

- - -  - (6.261) (6.261) 

Λοιπές κινήσεις - - - (1.539)  - (1.539) 

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

Συνολικές συναλλαγές με τους 
Μετόχους της Εταιρείας 

- - - (97.145) (9.961) (107.106) 

Υπόλοιπο την 30 Σεπτεμβρίου 2018 95.700 33.034 (9.039) 603.132 35.381 758.208 

 
* Τα μεγέθη του Ομίλου χρήσης 2017 έχουν αναμορφωθεί ως αποτέλεσμα της οριστικοποίησης της τιμής αγοράς (purchase price 
allocation) για την εξαγορά της NEUROSOFT Α.Ε.. 

**Τα ποσά του εννιαμήνου 2017 είναι αυτά που προέκυψαν μετά την αναμόρφωση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων λόγω 
επαναϋπολογισμού των αποσβέσεων της άδειας χρήσης των παιγνιομηχανημάτων (VLTs) μετά από τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας 
(Νοέμβριος 2017) 
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4.2. Ατομική Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 
Της 30 Σεπτεμβρίου 2018 και της εννιάμηνης περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή 

(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Αποθεματικά 
Ίδιες 

μετοχές 
Κέρδη εις νέο 

Αναμορφωμένο**  
Σύνολο Ιδίων 
κεφαλαίων 

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2017 95.700 31.900 (7.454) 917.975 1.038.121 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα περιόδου 
01.01-30.09.2017 

- - - 103.028 103.028 

Αγορά ιδίων μετοχών - - (1.585) - (1.585) 

Μερίσματα πληρωθέντα - - - (222.472) (222.472) 

Υπόλοιπο την 30 Σεπτεμβρίου 2017 95.700 31.900 (9.039) 798.531 917.092 

  
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 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα περιόδου 
01.01-30.09.2018 

- - - 109.628 109.628 

Λοιπές κινήσεις - - - (1.539) (1.539) 

Μερίσματα πληρωθέντα - - - (95.345) (95.345) 

Υπόλοιπο την 30 Σεπτεμβρίου 2018 95.700 31.900 (9.039) 611.206 729.767 

 
**Τα ποσά του εννιαμήνου 2017 είναι αυτά που προέκυψαν μετά την αναμόρφωση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων λόγω 
επαναϋπολογισμού των αποσβέσεων της άδειας χρήσης των παιγνιομηχανημάτων (VLTs) μετά από τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας 
(Νοέμβριος 2017) 
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5. Κατάσταση Ταμειακών Ροών 
Της 30 Σεπτεμβρίου 2018 και της εννιάμηνης περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή 

(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ)  
  

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  01.01-30.09.2018 
01.01- 30.09.2017  
Αναμορφωμένο**  01.01-30.09.2018 

01.01- 30.09.2017  
Αναμορφωμένο**  

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Κέρδη προ φόρων 155.365 141.752 156.169 143.652 

Προσαρμογή για:         

Αποσβέσεις 70.718 66.259 51.584 49.608 

Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα 18.471 15.255 12.296 7.267 

Προγράμματα παροχών προσωπικού  1.209 2.220 1.110 2.103 

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 2.348 25 1.460 - 

Άλλες προβλέψεις 451 (2.668) 472 (2.668) 

Συναλλαγματικές διαφορές 45 - 9 - 

(Κέρδη) / ζημίες από συγγενείς - 267 - - 

Αποτελέσματα από επενδυτικές δραστηριότητες - 24 - 6 

Άλλα μη ταμειακά στοιχεία - - 2.066 2.065 

Σύνολο 248.607 223.134 225.166 202.033 

Μεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης         

(Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων (2.806) 5.325 90 144 

(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων 29.940 (7.730) 12.843 (13.036) 

Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (49.734) (37.300) (22.292) 3.242 

Αύξηση / (μείωση) φόρων πληρωθέντων (25.696) 3.448 (21.263) 3.366 

Σύνολο 200.311 186.877 194.545 195.748 

Τόκοι έξοδα πληρωθέντα (22.168) (17.896) (20.167) (15.238) 

Φόροι εισοδήματος πληρωθέντες (21.840) (15.727) (18.388) (12.833) 

Ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες 156.304 153.254 155.990 167.677 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Είσπραξη από πώληση ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων 30 54 18 10 

Επιπλέον αντίτιμο για την εξαγορά θυγατρικής - (34.197) - - 

Εισπράξεις από δάνεια σε τρίτους 3.665 174 3.282 - 

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών εταιρειών - - 14.018 (15.000) 

Δάνεια χορηγηθέντα σε τρίτους (16.000) - - - 

Δάνεια χορηγηθέντα σε θυγατρικές - - (50) (3.600) 

Αύξηση ταμειακών διαθεσίμων λόγω πρώτης ενοποίησης της NEUROSOFT 
A.E. 

- 2.613 - - 

Αγορά ασώματων ακινητοποιήσεων (25.591) (23.978) (24.992) (2.594) 

Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων και επενδύσεων σε ακίνητα (16.125) (28.804) (10.169) (25.638) 

Μερίσματα εισπραχθέντα - - 4.836 6.592 

Τόκοι εισπραχθέντες 1.522 1.680 571 921 

Ταμειακές εκροές από επενδυτικές δραστηριότητες (52.499) (82.457) (12.487) (39.309) 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Εισπράξεις από χορηγούμενα και εκδοθέντα δάνεια 260.433 233.524 249.862 233.524 

Πληρωμές δανείων (290.805) (33.939) (290.671) (23.939) 

Αγορά ιδίων μετοχών - (1.585) - (1.585) 

Έξοδα έκδοσης δανείων (1.250) - (1.250) - 

Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών εταιρειών (330) (165) - - 

Επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής σε μη ελέγχουσες 
συμμετοχές 

(6.261) - - - 

Μερίσματα πληρωθέντα (122.315) (194.320) (118.684) (193.470) 

Ταμειακές εισροές/(εκροές) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (160.528) 3.514 (160.743) 14.528 

Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (56.723) 74.312 (17.240) 142.896 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου 246.102 273.523 94.270 65.433 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου 189.379 347.835 77.031 208.329 

 
**Τα ποσά του εννιαμήνου 2017 είναι αυτά που προέκυψαν μετά την αναμόρφωση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων λόγω 
επαναϋπολογισμού των αποσβέσεων της άδειας χρήσης των παιγνιομηχανημάτων (VLTs) μετά από τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας 
(Νοέμβριος 2017) 
 


