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Αθήνα – 29 Αυγούστου 2022 – Ο ΟΠΑΠ (OPAr.AT, OPAP:GA), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην 
Ελλάδα, ανακοινώνει τις μη ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές επιδόσεις της για την εξάμηνη περίοδο που έληξε 
στις 30 Ιουνίου 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σημειώσεις επί των πληροφοριών που παρουσιάζονται στο παρόν Δελτίο Τύπου: 
Τα οικονομικά αποτελέσματα και οι λοιπές βασικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες που παρουσιάζονται στο παρόν έγγραφο 
αναφέρονται σε μη ελεγμένα χρηματοοικονομικά μεγέθη και περιλαμβάνουν εκτιμήσεις της Διοίκησης και προβλέψεις που αφορούν 
σε χρηματοοικονομικά στοιχεία ή άλλα γεγονότα του α’ εξαμήνου 2022, το οποίο έχει παρέλθει. Στο διάστημα που θα ακολουθήσει 
έως την δημοσίευση των ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων εξαμήνου (07/09/2022) και σε περίπτωση επέλευσης γεγονότων, 
τα οποία ουσιωδώς θα επηρέαζαν τα παρουσιαζόμενα στο παρόν έγγραφο ποσοτικά και μη στοιχεία, η Εταιρεία δεσμεύεται να 
ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) α’ εξαμήνου 2022 στα €899,3εκ. έναντι €570,1εκ. το α’ εξάμηνο 2021, 
αυξημένα κατά 57,7% ως αποτέλεσμα της πλήρους λειτουργίας των καταστημάτων μας καθ’ όλη τη 
διάρκεια του 2022 και της ισχυρής ζήτησης, παρά την συνολικά ασθενέστερη καταναλωτική δυναμική. Τα 
GGR στο β’ τρίμηνο 2022 ανήλθαν σε €442,1εκ., αυξημένα κατά 11,7% σε ετήσια βάση, αντικατοπτρίζοντας 
την ισχυρή απόδοση των retail δραστηριοτήτων μας (έναντι της μειωμένης εμπορικής δραστηριότητας το 
β’ τρίμηνο 2021 λόγω των lockdown που είχαν επιβληθεί), καθώς και την αυξημένη συνεισφορά του online. 

• Το μικτό κέρδος (από παιχνίδια) το α’ εξάμηνο 2022 αυξήθηκε κατά 64,5% σε ετήσια βάση και 
διαμορφώθηκε σε €370,2εκ. (α’ εξάμηνο 2021: €225,1εκ.), εξαιτίας της αύξησης του GGR σε συνδυασμό 
με υψηλότερα περιθώρια κέρδους. Το β’ τρίμηνο 2022 το μικτό κέρδος (από παιχνίδια) διαμορφώθηκε σε 
€181,2εκ. (β’ τρίμηνο 2021: €161,7εκ.) αυξημένο κατά 12,0%. 

• Κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) το α’ εξάμηνο 2022 υψηλότερα κατά 63,9% στα 
€335,7εκ. (α’ εξάμηνο ’21: €204,8εκ.) ή αυξημένα κατά 80,5% σε επαναλαμβανόμενη βάση, ενισχυμένα 
επίσης και από τα έσοδα που σχετίζονται με την επέκταση της σύμβασης παραχώρησης. Τα EBITDA στο 
β’ τρίμηνο 2022 ανήλθαν σε €166,9εκ. (β’ τρίμηνο ’21: €143,5εκ.), αυξημένα κατά 16,3% ή αυξημένα κατά 
19,2% σε επαναλαμβανόμενη βάση λόγω των αυξημένων εσόδων και των βελτιωμένων περιθωρίων 
κέρδους.  

• Λειτουργικά έξοδα α’ εξαμήνου 2022 στα €171,9εκ. έναντι €151,4εκ. το α’ εξάμηνο 2021, αυξημένα κατά 
13,5% σε ετήσια βάση προκειμένου να υποστηριχθεί η πλήρης λειτουργία των καταστημάτων μας, ενώ τα 
λειτουργικά έξοδα β’ τριμήνου 2022 ανήλθαν σε €83,3εκ. μειωμένα κατά 4,9% σε ετήσια βάση. Σε 
συγκρίσιμη βάση, μη συμπεριλαμβάνοντας έκτακτα κονδύλια, το α’ εξάμηνο 2022 τα λειτουργικά έξοδα 
αυξήθηκαν κατά 8,7% σε ετήσια βάση, ενώ το β’ τρίμηνο ’22 μειώθηκαν κατά 4,8% σε σύγκριση με την 
αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. 

• Tα καθαρά κέρδη το α’ εξάμηνο 2022 διαμορφώθηκαν στα €167,3εκ. (α’ εξάμηνο ’21: €78,9εκ.) 
σημειώνοντας αύξηση 111,9% σε ετήσια βάση (ή αύξηση 188,2% σε επαναλαμβανόμενη βάση). Τα καθαρά 
κέρδη το β’ τρίμηνο ’22 ανήλθαν σε €79,0εκ. (β’ τρίμηνο ’21: €70,3εκ.), αυξημένα κατά 12,4% (ή αυξημένα 
κατά 37,9% σε επαναλαμβανόμενη βάση).  

• Ισχυρή ταμειακή θέση, με καθαρό δανεισμό στα €26,3εκ., και δείκτη Καθαρού Δανεισμού/LTM EBITDA στο 
0,04x (0,1x συμπεριλαμβανομένων των μισθώσεων). 

• Οι πληθωριστικές πιέσεις επηρεάζουν αρνητικά τις δαπάνες των πελατών, με τον κλάδο των τυχερών 
παιχνιδιών να αποδεικνύεται ανθεκτικός σε σχέση με την υπόλοιπη ελληνική αγορά λιανικής και ειδικότερα 
έναντι του κλάδου των ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων. 

• €0,30 προμέρισμα χρήσης 2022 (3x υψηλότερο σε σχέση με το προμέρισμα 2021) υπό την έγκριση του 
Διοικητικού Συμβουλίου, με δικαίωμα επανεπένδυσης σε μετοχές. 
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1.  ΣΥΝΟΨΗ  
 

Μη ελεγμένα Ποσά (σε εκ. ευρώ) Q2 2022 Q2 2021 Δ H1 2022 H1 2021 Δ 

Καθαρά έσοδα προ εισφορών 
(GGR)  

442,1 395,9 11,7% 899,3 570,1 57,7% 

Καθαρά έσοδα από παιχνίδια 
(NGR) 1 

304,0 268,0 13,4% 616,7 373,7 65,0% 

Μικτό Κέρδος από παιχνίδια 2 181,2 161,7 12,0% 370,2 225,1 64,5% 

Λειτουργικά έξοδα 83,3 87,6 (4,9%) 171,9 151,4 13,5% 

EBITDA 166,9 143,5 16,3% 335,7 204,8 63,9% 

Περιθώριο EBITDA 37,7% 36,2%   37,3% 35,9%   

Καθαρά κέρδη 79,0 70,3 12,4% 167,2 78,9 111,9% 

Περιθώριο Καθαρών κερδών 17,9% 17,7%   18,6% 13,8%   

Κέρδη ανά μετοχή (σε €) 0,2250 0,2069 8,7% 0,4765 0,2325 105,0% 

1 GGR- εισφορά επί του GGR 

2 NGR- προμήθειες πρακτόρων-λοιπά άμεσα κόστη 

 
 
 

Καθαρά 
έσοδα προ 
εισφορών 
(GGR) 

Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών 
(GGR) στο α’ εξάμηνο 2022 
διαμορφώθηκαν στα €899,3εκ.  
αυξημένα κατά 57,7% σε σχέση με 
την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι      
(α’ εξάμηνο 2021: €570,1εκ.) ως 
αποτέλεσμα της πλήρους 
λειτουργίας του retail δικτύου μας 
σε όλη τη διάρκεια του πρώτου 
εξαμήνου 2022. 
Το β’ τρίμηνο 2022 τα GGR 
διαμορφώθηκαν στα €442,1εκ. 
αυξημένα κατά 11,7% σε ετήσια 
βάση λόγω αφενός της ισχυρής 
ανάκαμψης των retail 
δραστηριοτήτων, σε σύγκριση με 
την περιορισμένη εμπορική 
δραστηριότητα το β’ τρίμηνο 2021  
εξαιτίας του lockdown που είχε 
επιβληθεί, και αφετέρου λόγω της 
αυξημένης συνεισφοράς του 
online. 

 

   
Μικτό 
κέρδος από 
παιχνίδια1  
 
 

Το μικτό κέρδος από παιχνίδια το 
α’ εξάμηνο 2022 διαμορφώθηκε 
στα €370,2εκ. έναντι €225,1εκ. το 
α’ εξάμηνο 2021 αυξημένο κατά 
64,5% ως αποτέλεσμα της 
αύξησης του GGR και των 
υψηλότερων περιθωρίων 
κερδοφορίας. Το μικτό κέρδος από 
παιχνίδια το β’ τρίμηνο 2022 
ανήλθε στα €181,2εκ. αυξημένο 
κατά 12,0% σε ετήσια βάση έναντι 
€161,7εκ. το β’ τρίμηνο 2021.  

   

 
1 GGR - εισφορά επί του GGR – προμήθειες πρακτόρων – λοιπά άμεσα κόστη 
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EBITDA Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, 
τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 
ανήλθαν το α΄ εξάμηνο 2022 σε 
€335,7εκ. έναντι €204,8εκ. το α΄ 
εξάμηνο 2021 αυξημένα κατά 
63,9% ή κατά 80,5% σε 
επαναλαμβανόμενη βάση. Το β’ 
τρίμηνο 2022 τα EBITDA 
διαμορφώθηκαν στα €166,9εκ. 
έναντι €143,5εκ. το β΄ τρίμηνο 
2021, αυξημένα κατά 16,3% ή κατά 
19,2% σε επαναλαμβανόμενη 
βάση, αντικατοπτρίζοντας 
αυξημένα GGR και βελτιωμένα 
περιθώρια κέρδους λόγω της 
μείωσης του λειτουργικού κόστους. 

Δημοσιευμένα μεγέθη 

 
 

Επαναλαμβανόμενα μεγέθη 
 

 
* Μη συμπεριλαμβάνοντας έκτακτα έξοδα €8,7εκ. το α’ εξάμηνο 2022 και 
έκτακτα έσοδα €14εκ. το α’ εξάμηνο 2021 (έξοδα €2,8εκ. το β’ τρίμηνο 2022 
και έσοδα €1,2εκ. το β’ τρίμηνο 2021)  

   
   
Καθαρά 
Κέρδη  

Τα καθαρά κέρδη το α’ εξάμηνο 
2022 ανήλθαν σε €167,2εκ. 
έναντι €78,9εκ. το α΄ εξάμηνο 
2021 αυξημένα κατά 111,9% ή 
κατά 188,2% σε 
επαναλαμβανόμενη βάση. 
Το β’ τρίμηνο 2022 τα καθαρά 
κέρδη διαμορφώθηκαν σε 
€79,0εκ. αυξημένα κατά 12,4% ή 
αυξημένα κατά 37,9% σε 
επαναλαμβανόμενη βάση. 
  

Δημοσιευμένα μεγέθη  
 

 
 

Επαναλαμβανόμενα μεγέθη 
 

 
* Μη συμπεριλαμβάνοντας έκτακτα έξοδα €22,5εκ. το α’ εξάμηνο 2022 και 
έκτακτα έσοδα €13,1εκ. το α’ εξάμηνο 2021 (έξοδα €16,6εκ. το β’ τρίμηνο 2022 
και έσοδα €0,9εκ. το β’ τρίμηνο 2021) 
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 2. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (μη ελεγμένα) 
 

Καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) ανά παιχνίδι   

(Ποσά σε χιλ. ευρώ) Q2 2022 Q2 2021 Δ% H1 2022 H1 2021 Δ% 

Αριθμολαχεία 165.046 150.334 9,8  335.081 186.942 79,2  

% επί του συνόλου 37,3 38,0 - 37,3 32,8 - 

Αθλητικός Στοιχηματισμός 133.733 131.603 1,6  286.563 213.964 33,9  

% επί του συνόλου 30,2 33,2 - 31,9 37,5 - 

VLTs 74.585 36.130 106,4  143.938 36.133 298,4  

% επί του συνόλου 16,9 9,1 - 16,0 6,3 - 

Σκρατς & Λαχεία 26.516 29.220 (9,3) 50.030 37.092 34,9  

% επί του συνόλου 6,0 7,4 - 5,6 6,5 - 

Διαδικτυακό Καζίνο 42.229 48.607 (13,1) 83.689 95.951 (12,8) 

% επί του συνόλου 9,6 12,3 - 9,3 16,8 - 

Σύνολο καθαρών εσόδων 
προ εισφορών 

442.109 395.893 11,7  899.302 570.082 57,7  

  
 

Αριθμολαχεία Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών 
από αριθμολαχεία διαμορφώθηκαν 
στα €335,1εκ. το α’ εξάμηνο 2022 
έναντι €186,9εκ. το α΄ εξάμηνο 
2021, αυξημένα κατά 79,2% σε 
ετήσια βάση ως αποτέλεσμα της 
επαναλειτουργίας των 
καταστημάτων μας σε συνδυασμό 
με την υποστήριξη από το 
πρόγραμμα πιστότητας (loyalty) 
της εταιρείας. Τα καθαρά έσοδα 
προ εισφορών από αριθμολαχεία 
το β’ τρίμηνο 2022 

 

Δήλωση του κ. Jan Karas, Διευθύνοντος Συμβούλου του ΟΠΑΠ, για τα οικονομικά αποτελέσματα 
του πρώτου εξαμήνου του 2022: 
  
«Αναμφίβολα, η άρση των υπολειπόμενων περιορισμών που σχετίζονταν με τον κορωνοϊό έδωσε 
τον τόνο στις retail δραστηριότητες, κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2022, ενώ ταυτόχρονα 
σημειώθηκε ηπιότερη καταναλωτική δαπάνη, λόγω των αυξανόμενων μακροοικονομικών 
προκλήσεων. 
 
Ο ΟΠΑΠ πέτυχε ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα στο δεύτερο τρίμηνο του 2022, χάριν στην 
πλήρη επαναλειτουργία του retail δικτύου και την αξιοποίηση ευκαιριών ανάπτυξης σε όλο το εύρος 
του χαρτοφυλακίου μας. Το ανανεωμένο Tzoker.gr, η νέα εφαρμογή OPAP Store app, η ενίσχυση 
του Powerspin με συνδυαστικές επιλογές και το ανανεωμένο Λαϊκό Λαχείο, σε συνδυασμό με 
ελκυστικές προωθητικές ενέργειες για τους πελάτες μας, ενισχύουν την εμπειρία διασκέδασης των 
παικτών, τόσο στο online όσο και στο retail κανάλι. Επιπλέον, η επιτυχής αξιοποίηση δεδομένων 
πελατών που συλλέγονται μέσω του προγράμματος loyalty συμβάλλει στην αυξημένη παικτική 
δραστηριότητα.  
 
Ο ΟΠΑΠ παραμένει κατάλληλα τοποθετημένος για την επίτευξη ανθεκτικών μεγεθών εσόδων και 
κερδοφορίας, καθώς και για την υλοποίηση των μακροπρόθεσμων στρατηγικών προτεραιοτήτων 
του, με τρόπο βιώσιμο και υπεύθυνο για όλους τους εταίρους του». 
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διαμορφώθηκαν στα €165,0εκ. 
αυξημένα κατά 9,8% χάρη στην 
υψηλή απόδοση των retail 
δραστηριοτήτων μας και στην 
ανθεκτικότητα των παιχνιδιών με 
συχνές κληρώσεις (fast games). 

   
Αθλητικός 
Στοιχηματισμός 

Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών 
(GGR) των παιχνιδιών αθλητικού 
στοιχηματισμού ανήλθαν σε 
€286,6εκ. το α’ εξάμηνο 2022 
έναντι €214,0εκ. το α’ εξάμηνο 
2021 αυξημένα κατά 33,9% σε 
ετήσια βάση απόρροια της ισχυρής 
απόδοσης των retail 
δραστηριοτήτων μας μετά την 
επαναλειτουργία των 
καταστημάτων μας σε συνδυασμό 
με την ισχυρή συνεισφορά του 
online. Τα GGR των παιχνιδιών 
αθλητικού στοιχηματισμού το β’ 
τρίμηνο 2022 ανήλθαν σε 
€133,7εκ. αυξημένα κατά 1,6% σε 
ετήσια βάση (β’ τρίμηνο 2021: 
€131,6εκ.) παρά τις αυξημένες 
επιδόσεις λόγω του Euro Cup την 
ίδια περίοδο πέρυσι. Το Powerspin 
σημειώνει συνεχή ανάπτυξη με την 
προσθήκη του νέου PowerSpin 
Combo να χαίρει ήδη της θερμή 
υποδοχή των παικτών. 

 

   
VLTs Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών 

από τα VLTs το α’ εξάμηνο 2022 
ανήλθαν σε €143,9εκ. αυξημένα 
κατά 298,4% έναντι €36,1εκ. το α’ 
εξάμηνο 2021 λόγω της αναστολής 
λειτουργίας των καταστημάτων για 
περίπου 5 από τους 6 μήνες το α’ 
εξάμηνο 2021. Το β’ τρίμηνο 2022 
τα καθαρά έσοδα προ εισφορών 
από τα VLTs διαμορφώθηκαν σε 
€74,6εκ., αυξημένα κατά 106,4% 
έναντι €36,1εκ. το β’ τρίμηνο 2021. 
Η σταδιακή χαλάρωση των 
σχετικών με την πανδημία 
περιοριστικών μέτρων το β’ 
τρίμηνο 2022 συνδυαστικά με τη 
βελτίωση του προσφερόμενου 
προϊόντος (αντικατάσταση άνω 
των 1.500 VLTs) ενίσχυσαν 
περαιτέρω την επισκεψιμότητα 
των καταστημάτων και τη 
συμμετοχή των παικτών στα 
προσφερόμενα παιχνίδια. 
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Σκρατς &  
Λαχεία 

Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών 
(GGR) από Σκρατς & Λαχεία 
ανήλθαν σε €50,0εκ. το α’ εξάμηνο 
2022 έναντι €37,1εκ. το α’ εξάμηνο 
2021, αυξημένα κατά 34,9% σε 
ετήσια βάση. Το β’ τρίμηνο 2022 τα 
GGR από Σκρατς & Λαχεία 
διαμορφώθηκαν σε €26,5εκ. 
μειωμένα κατά 9,3% σε ετήσια 
βάση, επηρεασμένα από  τη 
μειωμένη καταναλωτική δαπάνη. 
Το β’ τρίμηνο 2022, η εισαγωγή 
του νέου σχήματος κερδών για το 
Λαϊκό Λαχείο σε συνδυασμό με το 
λανσάρισμα μερικών από τα πιο 
επιτυχημένα  Σκρατς, είχαν ως 
αποτέλεσμα την αύξηση των 
εσόδων κατά 13% σε τριμηνιαία 
βάση. 

 

   
   
Διαδικτυακό  
Καζίνο  

Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών 
(GGR) από το διαδικτυακό καζίνο  
ανήλθαν σε €83,7εκ. το α’ εξάμηνο 
2022 έναντι €96,0εκ. το α’ εξάμηνο 
2021, μειωμένα κατά 12,8% σε 
ετήσια βάση. Το β’ τρίμηνο 2022 τα 
GGR από το διαδικτυακό καζίνο  
διαμορφώθηκαν σε €42,2εκ. σε 
σύγκριση με €48,6εκ. το β’ τρίμηνο 
2021, καταγράφοντας ανθεκτική 
επίδοση παρά την ισχυρή 
συγκριτική βάση της περσινής 
περιόδου λόγω των lockdown.  

 

Έξοδα σχετιζόμενα με τα έσοδα από παιχνίδια  

(Ποσά σε χιλ. ευρώ) Q2 2022 Q2 2021 % Δ H1 2022 H1 2021 % Δ 

Προμήθειες πρακτόρων 89.351 71.258 25,4  179.232 85.468 109,7  

Λοιπά άμεσα κόστη 33.498 35.072 (4,5) 67.208 63.123 6,5  

Σύνολο 122.849 106.330 15,5  246.440 148.591 65,9  

% επί των καθαρών εσόδων 
προ εισφορών (GGR) 

27,8  26,9    27,4  26,1    

 
 

Έξοδα  
σχετιζόμενα  
με τα έσοδα  
από  
παιχνίδια 

Τα έξοδα σχετιζόμενα με τα έσοδα από 
παιχνίδια το α’ εξάμηνο 2022 
αυξήθηκαν κατά 65,8% σε ετήσια 
βάση και διαμορφώθηκαν σε 
€246,4εκ. έναντι €148,6εκ. το α’ 
εξάμηνο 2021, λόγω του ότι τα 
καταστήματά μας παρέμειναν ανοικτά 
περισσότερες ημέρες το 2022 σε 
σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Το 
β’ τρίμηνο  2022 τα έξοδα σχετιζόμενα 
με τα έσοδα από παιχνίδια ανήλθαν σε 
€122,8εκ. έναντι €106,3εκ. το β’ 
τρίμηνο 2021 υψηλότερα κατά 15,5% 
σε ετήσια βάση. 
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Έξοδα μισθοδοσίας              

(Ποσά σε χιλ. ευρώ) Q2 2022 Q2 2021 % Δ H1 2022 H1 2021 % Δ 

Μισθοί και ημερομίσθια 13.785 12.879 7,0  29.321 28.131 4,2  

Ασφαλιστικές εισφορές 3.748 3.022 24,0  6.148 5.336 15,2  

Λοιπά έξοδα προσωπικού 1.086 1.850 (41,3) 2.110 2.722 (22,5) 

Μερικό Σύνολο 18.619 17.751 4,9  37.579 36.189 3,8  

Stoiximan (ΕΛΛ/ΚΥΠ) 1.301 172 657,5  2.524 333 658,0 

Σύνολο 19.919 17.923  11,1  40.103 36.522 9,8  

% επί των καθαρών εσόδων 
προ εισφορών (GGR) 

4,5 4,5   4,5 6,4   

 
 

Έξοδα 
μισθοδοσίας 

Τα έξοδα μισθοδοσίας το α’ εξάμηνο 
2022 ανήλθαν σε €40,1εκ. έναντι  
€36,5εκ. το α’ εξάμηνο 2021, 
αυξημένα κατά 9,8%, 
αντικατοπτρίζοντας την ολοκλήρωση 
της απόσχισης της νέας οντότητας 
και ακολούθως τη μεταφορά των 
εργαζομένων στην Stoiximan από 
την Kaizen Gaming. Σε συγκρίσιμη 
βάση και μη συμπεριλαμβάνοντας τη 
Stoiximan, τα έξοδα μισθοδοσίας το 
α’ εξάμηνο 2022 αυξήθηκαν κατά 
3,8% σε ετήσια βάση. Το β’ τρίμηνο 
2022 τα έξοδα μισθοδοσίας ανήλθαν 
σε €19,9εκ. αυξημένα κατά 11,1% σε 
σχέση με την αντίστοιχη περίοδο 
πέρυσι και αυξημένα κατά 4,9% σε 
επαναλαμβανόμενη βάση.  
 

 

 

Έξοδα προβολής και διαφήμισης  

(Ποσά σε χιλ. ευρώ) Q2 2022 Q2 2021 % Δ H1 2022 H1 2021 % Δ 

Δωρεές & χορηγίες 2.516 4.523 (44,4) 8.037 8.494 (5,4) 

Διαφήμιση 10.339 13.909 (25,7) 20.808 20.651 0,8  

Μερικό Σύνολο 12.855 18.432 (30,3) 28.845 29.146 (1,0) 

Stoiximan (ΕΛΛ/ΚΥΠ) 9.780 9.890 (1,1) 17.075 15.213 12,2 

Σύνολο 22.635 28.323 (20,1) 45.920 44.359 3,5  

% επί των καθαρών 
εσόδων προ εισφορών 
(GGR) 

5,1  7,2    5,1  7,8    
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Έξοδα  
προβολής  
και  
διαφήμισης 

Τα έξοδα προβολής και διαφήμισης  το 
α’ εξάμηνο 2022 διαμορφώθηκαν σε  
€45,9εκ. αυξημένα κατά 3,5% έναντι  
€44,4εκ. το α’ εξάμηνο 2021. Σε 
συγκρίσιμη βάση και μη 
συμπεριλαμβάνοντας τη Stoiximan, το 
α’ εξάμηνο 2022 τα έξοδα προβολής 
και διαφήμισης μειώθηκαν οριακά 
κατά 1,0% σε ετήσια βάση. 
Το β’ τρίμηνο 2022  μειώθηκαν κατά 
20,1% σε σύγκριση με την αντίστοιχη 
περίοδο πέρυσι και κατά 30,3% σε 
επαναλαμβανόμενη βάση, 
συγκρινόμενα με την περσινή 
εκτεταμένη διαφημιστική προβολή για 
την υποστήριξη της επαναλειτουργίας 
των καταστημάτων μας, καθώς και του  
EuroCup.  

 

 

Λοιπά λειτουργικά έξοδα 

(Ποσά σε χιλ. ευρώ) Q2 2022 Q2 2021 % Δ H1 2022 H1 2021 % Δ 

Κόστος παροχών 
πληροφορικής 

6.415 4.371 46,8  10.932 8.890 23,0  

Αμοιβές οργανισμών 
κοινής ωφέλειας και 
τηλεπικοινωνίας 

2.981 2.845 4,8  6.386 4.785 33,5  

Ενοίκια 247 126 96,4  513 316 62,0  

Ανάλωση αποθεμάτων 1.351 982 37,5  2.352 1.251 88,0  

Λοιπά έξοδα 17.628 15.782 11,7  40.123 25.600 56,7  

Μερικό Σύνολο 28.621 24.106 18,7  60.305 40.843 47,7  

Stoiximan (ΕΛΛ/ΚΥΠ) 12.111 17.214 (29,6) 25.532 29.689 (14,0) 

Σύνολο 40.732 41.320 (1,4) 85.837 70.532  21,7  

 
 

Λοιπά  
λειτουργικά  
έξοδα 

Τα λοιπά λειτουργικά έξοδα το α’ 
εξάμηνο 2022 ανήλθαν σε €85,8εκ. 
έναντι €70,5εκ. το α’ εξάμηνο 2021, 
υψηλότερα κατά 21,7% λόγω του 
αυξημένου κόστους παροχών 
πληροφορικής, καθώς και των 
αυξημένων λειτουργικών αναγκών 
μετά την επαναλειτουργία των 
καταστημάτων μας. Σε 
επαναλαμβανόμενη βάση (μη 
συμπεριλαμβάνοντας έκτακτα 
κονδύλια και στα δύο έτη) τα λοιπά 
λειτουργικά έξοδα αυξήθηκαν κατά 
11,1%. Το β’ τρίμηνο 2022 τα λοιπά 
λειτουργικά έξοδα ανήλθαν σε 
€40,7εκ. οριακά μειωμένα κατά 1,4% 
(β’ τρίμηνο 2021: €41,3εκ.). 
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Ταμειακές ροές 

(Ποσά σε χιλ. ευρώ) H1 2022 H1 2021 Δ% 

Ταμειακές ροές από λειτουργικές 
δραστηριότητες 

 169.811   140.405  20,9% 

Ταμειακές ροές από επενδυτικές 
δραστηριότητες 

(3.648) (29.709) - 

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες 

(216.437) (216) - 

 
 

Ταμειακές ροές  
από λειτουργικές  
δραστηριότητες 

Οι ταμειακές ροές από 
λειτουργικές δραστηριότητες το 
α΄ εξάμηνο 2022 
διαμορφώθηκαν σε εισροές 
ύψους €169,8εκ. έναντι 
€140,4εκ. το α΄ εξάμηνο 2021, 
ως αποτέλεσμα της δυνατής 
κερδοφορίας. Οι ταμειακές ροές 
από λειτουργικές δραστηριότητες 
επηρεάστηκαν από εκροή ύψους 
€100,4εκ. το β’ τρίμηνο 2022 
σχετιζόμενη με την απόκτηση της 
Stoiximan (earnout). 

 

  

Ταμειακές ροές  
από επενδυτικές  
δραστηριότητες 

Οι ταμειακές ροές από 
επενδυτικές δραστηριότητες το 
α΄ εξάμηνο 2022 
διαμορφώθηκαν σε εκροές 
ύψους €3,6εκ. που αφορούν 
περιορισμένες ανάγκες σε 
κεφαλαιουχικές δαπάνες. 

  

Ταμειακές ροές  
από 
χρηματοδοτικές  
δραστηριότητες 

Οι ταμειακές ροές από 
χρηματοδοτικές δραστηριότητες 
το α΄ εξάμηνο 2022 ανήλθαν σε 
εκροές €216,4εκ. που 
αποδίδονται κυρίως στην 
αποπληρωμή τραπεζικών 
δανείων ύψους €210εκ. 
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3.  ΚΥΡΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ  
 
 
Προμέρισμα 2022 – Δικαίωμα επανεπένδυσης μερίσματος 
Με την επιφύλαξη της έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και της δημοσίευσης της Οικονομικής 
Έκθεσης Α’ Εξαμήνου 2022, η διανομή μεικτού προμερίσματος για τη χρήση 2022 ύψους €0,30 ανά μετοχή θα 
ξεκινήσει την Τετάρτη, 9 Νοεμβρίου 2022 (ημερομηνία αποκοπής: Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2022 | ημερομηνία 
καταγραφής των δικαιούχων μετόχων: Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2022). 
 
Συμμετοχή στο πρόγραμμα επανεπένδυσης μερίσματος 2021 
Η εταιρεία διένειμε στις 8 Αυγούστου 2022 το υπόλοιπο μερίσματος για τη χρήση 2021 ύψους €0,50 ανά μετοχή 
μεικτό προσφέροντας ταυτόχρονα το δικαίωμα επανεπένδυσης του μερίσματος σε μετοχές. 
Στο πρόγραμμα επανεπένδυσης μερίσματος ανταποκρίθηκαν θετικά 2.040 μέτοχοι επιλέγοντας να επενδύσουν 
στην εταιρεία, με αποτέλεσμα η συμμετοχή στο πρόγραμμα να ανέλθει στο 61,41% του συνολικού μετοχικού 
κεφαλαίου εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών. 
 
Εισαγωγή νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση 
Στις 08.08.2022, 7.423.668 νέες, κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές τέθηκαν προς διαπραγμάτευση στο 
Χρηματιστήριο Αθηνών ως αποτέλεσμα της επανεπένδυσης του υπόλοιπου μερίσματος της χρήσης 2021. Ο 
συνολικός αριθμός των νέων μετοχών είναι 360.279.955. 
 
Ο ΟΠΑΠ διακρίθηκε ως συμμετέχων στον δείκτη FTSE4Good  
Η FTSE Russell επιβεβαίωσε τον Αύγουστο 2022 ότι ο ΟΠΑΠ, κατόπιν σχετικής ανεξάρτητης αξιολόγησης, πληροί 
τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις ώστε να συμπεριλαμβάνεται στο δείκτη FTSE4Good, για 6η συνεχόμενη χρονιά. 
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΟΠΑΠ Α.Ε. – Λεωφόρος Αθηνών 112, 104 42 Αθήνα 

Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων – Τηλ.: +30 (210) 5798930 - ir@opap.gr  

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ (μη ελεγμένα) 

1. Συνοπτική Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης 
 
2. Συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων 
 2.1. Συνοπτική Ενοποιημένη Κατάσταση Αποτελεσμάτων  
 2.2. Συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων της ΟΠΑΠ Α.Ε.  
 
3. Συνοπτική Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος 
 3.1. Συνοπτική Ενοποιημένη Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος 
 3.2. Συνοπτική Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος της ΟΠΑΠ Α.Ε.  
 
4. Συνοπτική Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 
 4.1. Συνοπτική Ενοποιημένη Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων  
 4.2. Συνοπτική Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων της ΟΠΑΠ Α.Ε. 
 
5. Συνοπτική Κατάσταση Ταμειακών Ροών   
 

 

 
  

Πρόσκληση Τηλεδιάσκεψης 

για τις οικονομικές επιδόσεις Β’ τριμήνου 2022 
 

Πέμπτη 08 Σεπτεμβρίου 2022 
 

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

Η βίντεο-παρουσίαση των αποτελεσμάτων Β’ τριμήνου 2022 θα βρίσκεται αναρτημένη στον ιστότοπο της εταιρείας 
πριν την έναρξη της τηλεδιάσκεψης 

 (https://investors.opap.gr/en/results-and-news/financial-statements/2022) 
 

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν το βίντεο της 
παρουσίασης εκ των προτέρων 

ώστε να συμμετάσχουν στην τηλεδιάσκεψη.  
 

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:  
https://www.opap.gr/22Q2 or https://87399.themediaframe.eu/links/opap1H22.html 
 
Σε περίπτωση προβλημάτων στη διασύνδεση παρακαλώ επικοινωνήστε: + 30 210 9460803 ή hellas@choruscall.gr  

 
If you experience any difficulty, please call + 30 210 9460803. 
 

mailto:ir@opap.gr
https://investors.opap.gr/en/results-and-news/financial-statements/2022
https://www.opap.gr/22Q2
https://87399.themediaframe.eu/links/opap1H22.html
mailto:hellas@choruscall.gr
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1. Συνοπτική Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης – μη 

ελεγμένα 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 
  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 30.06.2022 31.12.2021 30.06.2022 31.12.2021 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία           

Ασώματες ακινητοποιήσεις   1.061.860 1.133.295 763.895 801.942 

Ενσώματες ακινητοποιήσεις   63.908 70.383 61.413 68.101 

Δικαίωμα χρήσης  31.655 35.222 18.093 21.002 

Επενδύσεις σε ακίνητα  1.473 1.521 1.473 1.521 

Υπεραξία  342.688 342.688 - - 

Συμμετοχές σε θυγατρικές εταιρείες  - - 625.412 425.412 

Συμμετοχές σε συγγενείς εταιρείες  10.487 8.156 - - 

Μακροπρόθεσμες εμπορικές απαιτήσεις  1.954 2.078 1.954 2.078 

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία  64.563 71.093 66.301 72.822 

Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση  35.988 30.544 - - 

Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων   1.614.576 1.694.980 1.538.542 1.392.877 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία           

Αποθέματα   12.557 4.682 3.112 2.689 

Εμπορικές απαιτήσεις   77.891 90.881 47.026 49.216 

Απαιτήσεις από φόρο εισοδήματος  6 5 - - 

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία  58.025 47.955 43.712 31.049 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  810.086 860.361 542.817 609.088 

Βραχυπρόθεσμες επενδύσεις  3.633 3.633 - - 

Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων   962.198 1.007.517 636.666 692.042 

Σύνολο Ενεργητικού   2.576.774 2.702.497 2.175.208 2.084.919 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Ίδια κεφάλαια           

Μετοχικό κεφάλαιο    105.857 105.857 105.857 105.857 

Αποθεματικό υπέρ το άρτιο   28.658 346.228 28.658 346.228 

Αποθεματικά    35.286 35.450 35.286 34.174 

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

Κέρδη εις νέο   428.887  437.822  335.286  343.260  

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων που αναλογούν σε 
μετόχους της Εταιρείας 

  584.190 910.860 490.589 815.022 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές  32.873 38.513 - - 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  617.063 949.372 490.589 815.022 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις          

Δανειακές υποχρεώσεις  506.276 991.673 466.141 941.517 

Υποχρεώσεις μισθώσεων  39.906 43.507 14.268 16.989 

Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση  126.176 127.176 41.385 40.317 



                                                                                                                              

Δελτίο Τύπου  
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022 

 

Ενδιάμεσες Ενοποιημένες μη ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις  

για το εξάμηνο που έληξε την 30η Ιουνίου 2022                                                                                                                    13 

 

[Public] 

Προγράμματα παροχών προσωπικού    4.907 4.058 4.787 3.955 

Προβλέψεις   10.210 9.520 10.207 9.517 

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις   2.796 5.724 - 1.453 

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων   690.271 1.181.656 536.789 1.013.747 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις           

Δανειακές υποχρεώσεις  333.699 54.965 361.456 82.677 

Υποχρεώσεις μισθώσεων  7.256 7.500 5.184 5.365 

Εμπορικές υποχρεώσεις  114.299 168.186 33.525 62.560 

Υποχρεώσεις από φόρο εισοδήματος  116.714 60.658 90.159 49.079 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  697.473  280.160  657.507  56.470  

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων  1.269.440 571.469 1.147.830 256.151 

Σύνολο υποχρεώσεων   1.959.711 1.753.125 1.684.619 1.269.897 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων   2.576.774 2.702.497 2.175.208 2.084.919 
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2. Συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων – μη ελεγμένα 
2.1. Ενοποιημένη Κατάσταση Αποτελεσμάτων 

ΟΜΙΛΟΣ  

2022 2021 

01.01-
30.06.2022 

01.04-
30.06.2022 

01.01-30.06.2021 
*Αναμορφωμένο 

01.04-30.06.2021 
*Αναμορφωμένο 

Καθαρά έσοδα προ εισφορών 
(GGR) 

 899.302 442.108 570.082 395.893 

Εισφορά επί των καθαρών 
εσόδων και λοιπές εισφορές 

 (282.650) (138.062) (196.406) (127.848) 

Καθαρά έσοδα από παιχνίδια 
(NGR) 

 616.652 304.047 373.676 268.046 

Προμήθειες πρακτόρων  (179.232) (89.351) (85.468) (71.258) 

Λοιπά άμεσα κόστη  (67.208) (33.498) (63.123) (35.072) 

Λοιπά λειτουργικά έσοδα  56.598 30.564 66.266 32.647 

Λοιπά λειτουργικά έσοδα 
σχετιζόμενα με την επέκταση 
του αποκλειστικού δικαιώματος 
2020-2030 

 113.017 56.393 100.804 55.315 

Λοιπά λειτουργικά κόστη  (34.584) (17.609) (36.715) (19.346) 

Κέρδη/(Ζημίες) από συγγενείς 
εταιρείες 

 2.330 (390) 814 731 

   507.573 250.157 356.254 231.062 

Λειτουργικά έξοδα  (171.860) (83.286) (151.413) (87.566) 

Κόστος μισθοδοσίας  (40.103) (19.919) (36.523) (17.923) 

Έξοδα προβολής και διαφήμισης  (45.920) (22.635) (44.359) (28.323) 

Άλλα λειτουργικά έξοδα  (85.461) (40.504) (70.303) (40.537) 

Ζημίες από απομείωση 
χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων 

 (376) (228) (228) (782) 

Κέρδη προ φόρων, τόκων και 
αποσβέσεων (EBITDA) 

  335.713 166.871 204.841 143.497 

Αποσβέσεις   (67.365) (33.552) (72.108) (35.929) 

Απομειώσεις   (18.840) (18.840) (198) (198) 

Λειτουργικό αποτέλεσμα   249.507 114.479 132.536 107.370 

Χρηματοοικονομικά έσοδα   103 46 963 586 

Χρηματοοικονομικά έξοδα  (27.550) (11.965) (22.468) (11.098) 

Κέρδη προ φόρων  222.059 102.559 111.031 96.859 

Φόρος εισοδήματος  (54.819) (25.180) (31.264) (26.312) 

Κέρδη μετά φόρων  167.240 77.380 79.767 70.547 

Κατανεμόμενα σε:     

Μετόχους της Εταιρείας   167.249 78.970 78.939 70.259 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές   (9) (1.591) 828 288 

Κέρδη μετά φόρων   167.240 77.380 79.767 70.547 

Βασικά και απομειωμένα κέρδη 
ανά μετοχή σε € 

  0,4765 0,2250 0,2325 0,2069 
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2.2. Συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων της ΟΠΑΠ Α.Ε. 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

2022 2021 

01.01-
30.06.2022 

01.04-
30.06.2022 

01.01-30.06.2021 
*Αναμορφωμένο 

01.04-30.06.2021 
*Αναμορφωμένο 

Καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR)   624.816 308.942 303.396 254.670 

Εισφορά επί των καθαρών εσόδων και 
λοιπές εισφορές 

 (192.029) (94.832) (92.518) (76.979) 

Καθαρά έσοδα από παιχνίδια (NGR)  432.787 214.110 210.878 177.691 

Προμήθειες πρακτόρων  (151.539) (75.150) (65.929) (57.666) 

Λοιπά άμεσα κόστη  (33.343) (16.298) (23.721) (15.858) 

Λοιπά λειτουργικά έσοδα  22.288 11.624 28.828 12.232 

Λοιπά λειτουργικά έσοδα σχετιζόμενα με 
την επέκταση του αποκλειστικού 
δικαιώματος 2020-2030 

 113.017 56.393 100.804 55.315 

Λοιπά λειτουργικά κόστη  - - (1.053) (654) 

    383.210 190.680 249.807 171.061 

Λειτουργικά έξοδα   (97.873) (48.865) (88.532) (51.204) 

Κόστος μισθοδοσίας  (31.753) (15.712) (30.021) (14.747) 

Έξοδα προβολής και διαφήμισης  (21.663) (8.760) (23.603) (14.250) 

Άλλα λειτουργικά έξοδα  (44.121) (24.104) (31.932) (18.706) 

Ζημίες από απομείωση 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών 
στοιχείων 

 (336) (289) (2.976) (3.501) 

Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων 
(EBITDA) 

  285.337 141.815 161.274 119.857 

Αποσβέσεις   (51.159) (25.400) (55.314) (27.530) 

Λειτουργικό αποτέλεσμα   234.178 116.415 105.960 92.327 

Χρηματοοικονομικά έσοδα   164 90 1.084 586 

Χρηματοοικονομικά έξοδα  (24.643) (10.471) (19.066) (8.503) 

Έσοδα από μερίσματα  7.000 7.000 4.000 4.000 

Κέρδη προ φόρων  216.699 113.034 91.978 88.410 

Φόρος εισοδήματος  (47.211) (23.992) (19.212) (20.501) 

Κέρδη μετά φόρων   169.488 89.042 72.766 67.909 

Κατανεμόμενα σε:     

Μετόχους της Εταιρείας   169.488 89.042 72.766 67.909 

Κέρδη μετά φόρων   169.488 89.042 72.766 67.909 

Βασικά και απομειωμένα κέρδη ανά 
μετοχή σε € 

  0,4828 0,2537 0,2116 0,2000 
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3. Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος – μη ελεγμένα 

3.1. Ενοποιημένη Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος 
 

ΟΜΙΛΟΣ  

2022 2021 

01.01-
30.06.2022 

01.04-
30.06.2022 

01.01-30.06.2021 
*Αναμορφωμένο 

01.04-30.06.2021 
*Αναμορφωμένο 

Κέρδη περιόδου   167.240 77.380 79.767 70.547 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα – στοιχεία που δε θα ταξινομηθούν μεταγενέστερα στην κατάσταση αποτελεσμάτων 

Ζημίες από αποτίμηση παραγώγων για 
αντιστάθμιση κινδύνου 

  1.453 - 624 333 

Φόρος εισοδήματος που αναλογεί  (341) - (137) (68) 

Επίδραση ισοτιμιών από την μετατροπή 
οικονομικών καταστάσεων θυγατρικών 
εταιριών σε ξένο νόμισμα 

  4 -   (1) 

Σύνολο στοιχείων που ενδέχεται να 
ταξινομηθούν μεταγενέστερα στην 
κατάσταση αποτελεσμάτων 

  1.115 - 487 265 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά φόρων   1.115 - 487 265 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά 
φόρων 

  168.355 77.380 80.254 70.812 

Κατανεμόμενα σε:     

Μετόχους της Εταιρείας   168.364 78.970 79.426 70.524 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές   (8) (1.591) 828 288 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά 
φόρων 

  168.355 77.380 80.254 70.812 
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3.2. Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος της ΟΠΑΠ Α.Ε. 
 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

2022 2021 

01.01-
30.06.2022 

01.04-
30.06.2022 

01.01-30.06.2021 
*Αναμορφωμένο 

01.04-30.06.2021 
*Αναμορφωμένο 

Κέρδη περιόδου   169.488 89.042 72.766 67.909 

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

Ζημίες από αποτίμηση παραγώγων για 
αντιστάθμιση κινδύνου 

  1.453 - 624 333 

Φόρος εισοδήματος που αναλογεί  (341) - (137) (68) 

Σύνολο στοιχείων που ενδέχεται να 
ταξινομηθούν μεταγενέστερα στην 
κατάσταση αποτελεσμάτων 

  1.112 - 487 266 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά φόρων   1.112 - 487 266 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά 
φόρων 

  170.600 89.042 73.253 68.175 

Κατανεμόμενα σε:     

Μετόχους της Εταιρείας   170.600 89.042 73.253 68.175 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά 
φόρων 

  170.600 89.042 73.253 68.175 
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4. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων – μη ελεγμένα  

4.1. Συνοπτική Ενοποιημένη Κατάσταση Μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων  

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Αποθεματικό 
υπέρ το άρτιο 

Αποθεματικά 
Ίδιες 

μετοχές 

Κέρδη εις νέο 
(Αναμορφωμένο 

(*)) 
Σύνολο 

Μη ελέγχουσες 
συμμετοχές 

(Αναμορφωμένο 
(*)) 

Σύνολο 
Ιδίων 

Κεφαλαίων 

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2021 102.428 218.826 33.329 (14.497) 401.498 741.584 41.126 782.710 

Κέρδη περιόδου 01.01-30.06.2021 - - - - 78.939 78.939 828 79.767 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα περιόδου 01.01-
30.06.2021 

- - 487 - - 487   487 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα - - 487 - 78.939 79.426 828 80.254 

Υπόλοιπο την 30 Ιουνίου 2021 (Αναμορφωμένο (*)) 102.428 218.826 33.816 (14.497) 480.438 821.010 41.954 862.964 

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2022 105.857 346.228 35.450 (14.497) 437.822 910.860 38.513 949.372 

Κέρδη περιόδου 01.01-30.06.2022 - - - - 167.249 167.249 (9) 167.240 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα περιόδου 01.01-
30.06.2022 

- - 1.114 - () 1.114 1 1.115 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα - - 1.114 - 167.249 168.364 (8) 168.355 

Συναλλαγές με τους Μετόχους της Εταιρείας 

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 317.571 (317.571) - - - - - - 

Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου - - - - (1.949) (1.949) - (1.949) 

Αποθεματικά θυγατρικών εταιρειών  - - (1.278) - 1.278 - - - 

Μερίσματα (317.571) - - - (175.513) (493.084) (5.632) (498.716) 

Συνολικές συναλλαγές με τους Μετόχους της 
Εταιρείας 

- (317.571) (1.278) - (176.184) (495.033) (5.632) (500.665) 

Υπόλοιπο την 30 Ιουνίου 2022 105.857 28.658 35.286 (14.497) 428.887 584.190 32.873 617.063 
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4.2. Συνοπτική Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων της ΟΠΑΠ Α.Ε. 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Αποθεματικό 
υπέρ το άρτιο 

Αποθεματ
ικά 

Ίδιες 
μετοχές 

Κέρδη εις 
νέο 

Σύνολο 
Ιδίων 

κεφαλαί
ων 

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2021 102.428 218.826 32.075 (14.497) 301.214 640.045 

Κέρδη περιόδου 01.01-30.06.2021 - - - - 72.766 72.766 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα 
περιόδου 01.01-30.06.2021 

- - 487 - - 487 

Συγκεντρωτικά συνολικά 
εισοδήματα 

- - 487 - 72.766 73.253 

Έξοδα αύξησης μετοχικού 
κεφαλαίου 

- - - - (8) (8) 

Μερίσματα - - - - (186.778) (186.778) 

Υπόλοιπο την 30 Ιουνίου 2021 
(Αναμορφωμένο (*)) 

102.428 218.826 32.562 (14.497) 187.194 526.512 

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2022 105.857 346.228 34.174 (14.497) 343.260 815.022 

Κέρδη περιόδου 01.01-31.03.2022 - - - - 169.488 169.488 

Λοιπά συνολικά 
εισοδήματα/(ζημίες) 

- - 1.112 - - 1.112 

Συγκεντρωτικά συνολικά 
εισοδήματα/(ζημιές) 

- - 1.112 - 169.488 170.600 

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 317.571 (317.571) - - - - 

Έξοδα αύξησης μετοχικού 
κεφαλαίου 

- - - - (1.949) (1.949) 

Μερίσματα (317.571) - - - (175.513) (493.084) 

Υπόλοιπο την 30 Ιουνίου 2022 105.857 28.658 35.286 (14.497) 335.286 490.589 
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5. Συνοπτική Κατάσταση Ταμειακών Ροών – μη ελεγμένα 

    ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ  01.01-
30.06.2022 

01.01-
30.06.2021 
*Αναμορφ

ωμένο 

01.01-
30.06.2022 

01.01-
30.06.2021 

*Αναμορφωμ
ένο 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Κέρδη προ φόρων   222.059 111.031 216.699 91.978 

Προσαρμογή για:           

Αποσβέσεις  67.366 72.108 51.159 55.314 

Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα  27.448 21.505 24.479 17.982 

Προγράμματα παροχών προσωπικού   889 833 871 762 

Απομείωση εμπορικών απαιτήσεων  (140) (1.382) 305 (1.136) 

Διαγραφή εμπορικών απαιτήσεων  31 1.612 31 1.612 

Άλλες προβλέψεις  1.191 (686) 1.190 (686) 

Πρόβλεψη απαξίωσης αποθεμάτων  - 195 - 195 

Απομείωση αξίας ενσώματων & ασώματων 
ακινητοποιήσεων, δικαιώματος χρήσης & 
υπεραξίας 

 18.840 198 - - 

Έσοδα από μερίσματα  - - (7.000) (4.000) 

Κέρδος από πώληση θυγατρικής εταιρείας  (74) - - - 

Απομείωση/(αναστροφή απομείωσης) λοιπών 
κυκλοφορούντων & μη κυκλοφορούντων 
περιουσιακών στοιχείων 

 - - - 2.500 

(Κέρδη)/Ζημίες από συγγενείς εταιρείες  (2.330) (814) - - 

Κέρδη από πώληση ενσώματων & ασώματων 
ακινητοποιήσεων 

  (3) (1) (3) (3) 

(Κέρδη)/Ζημίες από μισθωτικές παραχωρήσεις   (11) (3.421) (9) (2.494) 

Σύνολο   335.265 201.175 287.723 162.024 

Μεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης           

(Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων   (7.875) (4.596) (423) 2.566 

(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων   609 (54.615) (1.521) (53.885) 

Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)   (138.849) 16.280 (21.526) 18.016 

Σύνολο   189.152 158.244 264.255 128.722 

Τόκοι έξοδα πληρωθέντα   (13.804) (14.918) (12.768) (13.456) 

Φόροι εισοδήματος πληρωθέντες   (5.537) (2.921) (5.403) (1.773) 

Καθαρές ταμειακές εισροές από λειτουργικές 
δραστηριότητες 

  169.811 140.405 246.084 113.493 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Είσπραξη από πώληση ενσώματων και ασώματων 
ακιν/σεων 

  3 3 3 3 

Επιπλέον αντίτιμο για την εξαγορά θυγατρικής   - (19.007) - - 

Εισπράξεις από δάνεια σε τρίτους   1.393 863 693 573 

Εισπράξεις από δάνεια σε θυγατρικές εταιρείες   - - 3.000 4.000 

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών 
εταιρειών 

  - - (100.000) - 
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[Public] 

Δάνεια χορηγηθέντα σε τρίτους  (302) (276) (302) (276) 

Δάνεια χορηγηθέντα σε θυγατρικές εταιρείες    - (7.000) (16.000) 

Αγορά ασώματων ακινητοποιήσεων  (3.007) (11.864) (2.571) (6.549) 

Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων και 
επενδύσεων σε ακίνητα 

 (1.772) (779) (1.138) (554) 

Τόκοι εισπραχθέντες  38 351 82 341 

Καθαρή μεταβολή σε βραχυπρόθεσμες & 
μακροπρόθεσμες επενδύσεις 

 - 1.000 - - 

Καθαρές ταμειακές εκροές από επενδυτικές 
δραστηριότητες 

  (3.648) (29.709) (107.234) (18.462) 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Εισπράξεις από χορηγούμενα και εκδοθέντα 
δάνεια 

 364 2.014   - 

Πληρωμές δανείων  (210.046) (228) (200.000) (2) 

Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου  (1.949) (8) (1.949) (8) 

Πληρωμές υποχρεώσεων μισθώσεων  (4.634) (1.676) (3.001) (846) 

Μερίσματα πληρωθέντα στους μετόχους της 
Εταιρείας 

  (172) (318) (172) (318) 

Καθαρές ταμειακές εκροές από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες 

  (216.437) (216) (205.122) (1.174) 

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

  (50.275) 110.481 (66.271) 93.857 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της 
περιόδου 

  860.361 506.873 609.088 279.491 

Επίδραση συναλλαγματικών διαφορών   - 1 - - 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος 
της περιόδου 

  810.086 617.354 542.817 373.348 

 


