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Αθήνα – 14 Νοεμβρίου 2017 – 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 2017.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
1.  ΣΥΝΟΨΗ 
 

(Ποσά σε εκ. ευρώ) 
γ' τρίμηνο 

2017 
γ' τρίμηνο 

2016 
% Δ 

εννεάμηνο 
2017 

εννεάμηνο 
2016 

% Δ 

Μικτές εισπράξεις 
από παιχνίδια *  

1.088,1 975,3 11,6 3.213,6 3.044,1 5,6 

Καθαρά έσοδα προ 
εισφορών (GGR) 

357,4 319,2 11,9 1.045,8 998,0 4,8 

Αποδόσεις σε νικητές 
- Payout (%) * 

68,7% 67,3%   68,3% 67,2%   

Καθαρά έσοδα από 
παιχνίδια  

148,5 131,0 13,4 433,7 409,0 6,0 

EBITDA 92,9 62,3 49,0 223,5 223,8 (0,1) 

Περιθώριο EBITDA 
(GGR) 

26,0% 19,5%   21,4% 22,4%   

Καθαρά κέρδη 48,1 29,3 64,1 109,0 115,1 (5,3) 

Περιθώριο Καθαρών 
κερδών (GGR) 

13,5% 9,2%   10,4% 11,5%   

Κέρδη ανά μετοχή (σε 
€)  

0,1513 0,0920 64,5 0,3429 0,3613 (5,1) 

* χωρίς VLTs 

       
 

 Καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) αυξημένα κατά 4,8% στα €1.045,8εκ. (εννεάμηνο 2016: 

€998,0εκ.). Στο γ΄ τρίμηνο 2017 τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) αυξήθηκαν κατά 11,9% στα 

€357,4εκ. (γ’ τρίμηνο 2016: €319,2εκ.), ως αποτέλεσμα της αύξησης των επιδόσεων των παιχνιδιών 

αθλητικού στοιχηματισμού και την αυξανόμενη συνεισφορά των VLTs. 

 

 Κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) στα €223,5εκ. (εννεάμηνο 2016: €223,8εκ) & γ’ 

τρίμηνο 2017 στα €92,9εκ. αυξημένα κατά 49%. Προσαρμοσμένα για την αναστροφή επίδικων 

προβλέψεων ύψους €14,7εκ. που ενίσχυσαν τα μεγέθη γ’ τριμήνου 2017 καθώς και για ποσό ύψους 

€6,4εκ. που αφορούσε μη επαναλαμβανόμενα έξοδα σχετιζόμενα με την διαιτησία για τα VLTs που 

είχαν επιβαρύνει τα αποτελέσματα γ’ τριμήνου 2016, τα EBITDA γ’ τριμήνου 2017 ανήλθαν στα 

€78,1εκ. αυξημένα κατά 13,6% σε ετήσια βάση. Η εν λόγω αύξηση σημειώθηκε παρά τα έξοδα 

ανάπτυξης που σχετίζονται με την υλοποίηση νέων έργων. 

 Καθαρά κέρδη εννεαμήνου 2017 στα €109,0εκ. (εννεάμηνο 2016: €115,1εκ.) μειωμένα κατά 5,3% & 
καθαρά κέρδη γ’ τριμήνου 2017 στα €48,1εκ. αυξημένα κατά 64,1%. Τα προσαρμοσμένα καθαρά 
κέρδη το γ’ τρίμηνο 2017 ανήλθαν σε €37,6εκ. (προσαρμοσμένο γ’ τρίμηνο 2016: €33,8εκ.). 

 Ισχυρή ταμειακή θέση με καθαρό δανεισμό στα €234,5εκ. 

 5.297 εγκατεστημένα VLTs στο τέλος του γ’ τριμήνου με το ρυθμό εγκατάστασης να επιταχύνεται στο 
δ’ τρίμηνο, 698 εγκατεστημένα SSBTs και ισχυρή επίδοση των virtual games.  

 Σε εξέλιξη ο τεχνολογικός μετασχηματισμός της πλατφόρμας των βασικών μας παιχνιδιών.  

 Προτεινόμενη διανομή κερδών παρελθουσών χρήσεων ύψους €0,70 ανά μετοχή. 
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Καθαρά 
έσοδα προ 
εισφορών 
(GGR) 

Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) 
το εννεάμηνο του 2017 αυξήθηκαν κατά 
4,8% στα €1.045,8εκ. συγκριτικά με 
€998,0εκ. το εννεάμηνο του 2016. Τα 
καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) 
στο γ’ τρίμηνο 2017 αυξήθηκαν κατά 
11,9% στα €357,4εκ. σε σύγκριση με 
€319,2εκ. την αντίστοιχη περίοδο 
πέρυσι, λόγω της ισχυρής επίδοσης των 
παιχνιδιών αθλητικού στοιχηματισμού, 
της συνεισφοράς των VLTs και των 
ευνοϊκών συγκριτικών μεγεθών στο 
Τζόκερ έναντι της περσινής χρονιάς.  

 

 
Καθαρά 
έσοδα από 
παιχνίδια1  
 
 

 
Τα καθαρά έσοδα από παιχνίδια 
αυξήθηκαν κατά 6,0% στα €433,7εκ. σε 
σύγκριση με €409,0εκ. στο εννεάμηνο 
2016, στην ίδια κατεύθυνση με την τάση 
του GGR, με το γ’ τρίμηνο να ενισχύεται 
κατά 13,4% έναντι της περσινής χρονιάς 
στα €148,5εκ.  

 

EBITDA Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, 
τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 
ανήλθαν σε €223,5εκ. στο εννεάμηνο 
2017 σε σύγκριση με €223,8εκ. το 
εννεάμηνο 2016, σχεδόν αμετάβλητα σε 
σχέση με πέρυσι παρά τα έξοδα 
σχετιζόμενα με την ανάπτυξη νέων 
έργων. Στο γ’ τρίμηνο 2017 τα EBITDA 
αυξήθηκαν στα €92,9εκ έναντι €62,3εκ 
το γ’ τρίμηνο 2016, αυξημένα κατά 
49,0%. Προσαρμοσμένα τόσο για την 
αναστροφή επίδικων προβλέψεων 
ύψους €14,7εκ. στο γ’ τρίμηνο 2017, 
καθώς και τα μη επαναλαμβανόμενα 
έξοδα σχετιζόμενα με την διαιτησία για 
τα VLTs ύψους €6,4εκ. στο γ’ τρίμηνο 
2016, το EBITDA γ’ τριμήνου 2017 
διαμορφώθηκε σε €78,1εκ. αυξημένο 
κατά 13,6% σε ετήσια βάση. 

Δημοσιευμένα μεγέθη 

 
Επαναλαμβανόμενα μεγέθη 

 

   
Καθαρά 
κέρδη 

Τα καθαρά κέρδη εννεαμήνου 2017 
διαμορφώθηκαν στα €109,0εκ, 
μειωμένα κατά 5,3% έναντι €115,1εκ το 
εννεάμηνο 2016. Τα προσαρμοσμένα 
καθαρά κέρδη γ΄ τριμήνου 2017 
ανήλθαν σε €37,6εκ συγκριτικά με 
€33,8εκ το γ’ τρίμηνο του 2016. 

Δημοσιευμένα μεγέθη 

 
Επαναλαμβανόμενα μεγέθη 

 
   
 

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

Καθαρά έσοδα προ εισφορών ανά παιχνίδι γ’ τριμήνου και εννεαμήνου 2017 και 2016 

(Ποσά σε χιλ. ευρώ) 
γ' τρίμηνο 

2017 
γ' τρίμηνο 

2016 
% Δ 

εννεάμηνο 
2017 

εννεάμηνο 
2016 

% Δ 

Αθλητικός 
Στοιχηματισμός 

112.316 92.542 21,4 300.907 289.273 4,0 

% επί του συνόλου 31,4 29,0 - 28,8 29,0 - 

Αριθμολαχεία 193.901 190.742 1,7 606.854 599.040 1,3 

% επί του συνόλου 54,3 59,8 - 58,0 60,0 - 

Σκρατς & Λαχεία 34.859 35.947 (3,0) 112.397 109.698 2,5 

% επί του συνόλου 9,8 11,3 - 10,7 11,0 - 

VLTs 16.276 0 - 25.652 0 - 

% επί του συνόλου 4,6 0,0 - 2,5 0,0 - 

Σύνολο καθαρών 
εσόδων προ εισφορών 

357.351 319.231 11,9 1.045.811 998.011 4,8 

 
 
 
 

Δήλωση του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΟΠΑΠ, κου Damian Cope για τα οικονομικά 
αποτελέσματα του τρίτη τριμήνου 2017: 

“Ύστερα από ένα ισχυρό πρώτο εξάμηνο, το τρίτο τρίμηνο σηματοδότησε την επιστροφή σε 
ουσιώδη αύξηση τόσο των εσόδων όσο και της κερδοφορίας του ΟΠΑΠ. Η ενίσχυση αυτή 
οφείλεται κατά κύριο λόγο στις ισχυρές επιδόσεις του χαρτοφυλακίου των στοιχηματικών 
προϊόντων μας, συμπεριλαμβανομένων των συσκευών αυτόματης εξυπηρέτησης 
στοιχηματισμού (SSBTs) και των Virtual παιχνιδιών, καθώς και την αυξανόμενη συνεισφορά των 
παιγνιομηχανημάτων (VLTs). 

Παρά την αυξανόμενη πίεση στο διαθέσιμο εισόδημα των πελατών μας, ο ΟΠΑΠ δείχνει ότι 
μπορεί να προσφέρει ένα ευρύ φάσμα ελκυστικών επιλογών στα τυχερά παίγνια. Συνεχίζουμε να 
επενδύουμε σημαντικά στα προϊόντα, την τεχνολογία και τους ανθρώπους μας, με στόχο την 
υλοποίηση του Οράματος 2020 του ΟΠΑΠ και έχουμε επιτύχει περαιτέρω πρόοδο σε κάθε μία 
από τις 8 στρατηγικές προτεραιότητές μας. Τα αποτελέσματα αυτά αναδεικνύουν ήδη τα πρώτα 
οφέλη αυτών των επενδύσεων και επιβεβαιώνουν τη σκληρή δουλειά και τη συνεισφορά όλης 
της ομάδας του ΟΠΑΠ – των εργαζομένων και των πρακτόρων μας. 

Επίσης, έχουμε εντείνει τις προσπάθειες μας στο σημαντικό τομέα της εταιρικής υπευθυνότητας, 
συμπεριλαμβανομένων επιπλέον επενδύσεων σε προγράμματα και πολιτικές για το υπεύθυνο 
παιχνίδι, ενώ συνεργαζόμαστε στενά με τις αρχές για την καταπολέμηση της παράνομης 
δραστηριότητας στα τυχερά παίγνια. 

Κοιτώντας μπροστά, έχουμε μερικούς ιδιαίτερα απαιτητικούς μήνες, που περιλαμβάνουν μια 
σειρά σημαντικών ορόσημων τόσο για τη μετάβαση μας σε νέες τεχνολογικές πλατφόρμες όσο 
και την ανάπτυξη των προϊόντων μας. Είμαστε πεπεισμένοι ότι θα καταφέρουμε να επιτύχουμε 
τους στόχους μας τόσο για το 2017 όσο και τα επόμενα χρόνια.”   
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Αθλητικός 
στοιχηματισμός 

Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών των 
παιχνιδιών αθλητικού στοιχηματισμού 
ανήλθαν σε €300,9εκ το εννεάμηνο του 2017 
από €289,3εκ το εννεάμηνο 2016 αυξημένα 
κατά 4,0% σε ετήσια βάση. Το γ΄ τρίμηνο του 
2017 τα καθαρά έσοδα προ εισφορών των 
παιχνιδιών αθλητικού στοιχηματισμού 
ανήλθαν σε €112,3εκ έναντι €92.5εκ το γ’ 
τρίμηνο 2016, αυξημένα κατά 21,4%, λόγω 
της θετικής επίδοσης των virtual games, ενώ 
ο ρυθμός πτώσης του Στοιχήματος στο α’ 
εξάμηνο βελτιώθηκε σημαντικά.  

   
Αριθμολαχεία Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών από 

αριθμολαχεία αυξήθηκαν κατά 1,3% στα 
€606,9εκ το εννεάμηνο 2017 από €599,0εκ 
το εννεάμηνο 2016. Το γ’ τρίμηνο 2017 τα 
καθαρά έσοδα προ εισφορών από 
αριθμολαχεία αυξήθηκαν κατά 1,7% στα 
€193,9εκ σε σύγκριση με €190,7εκ  το γ’ 
τρίμηνο 2016, ενισχυμένα από τις αυξημένες 
επιδόσεις του Τζόκερ. 

 
   
Σκρατς & 
Λαχεία 

Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών από 
Σκρατς & Λαχεία ανήλθαν σε €112,4εκ το 
εννεάμηνο του 2017 από €109,7εκ το 
εννεάμηνο 2016, αυξημένα κατά 2,5% σε 
ετήσια βάση. Τα καθαρά έσοδα προ 
εισφορών από Σκρατς & Λαχεία το γ΄ 
τρίμηνο του 2017 μειώθηκαν κατά 3,0% στα 
€34,9εκ συγκριτικά με €35,9εκ το γ’ τρίμηνο 
2016, λόγω της μείωσης των λαχείων, ενώ 
το Σκρατς συνέχισε την ανοδική του πορεία 
για 5ο συνεχόμενο τρίμηνο. 

 
   
VLTs Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών από VLTs 

ανήλθαν σε €25,7εκ το εννεάμηνο 2017 και 
€16,3εκ το γ’ τρίμηνο 2017 αντίστοιχα. Ο 
αριθμός των εγκατεστημένων VLTs ανήλθε 
σε 5.297 μηχανήματα στις 30.09.2017, ενώ ο 
ρυθμός εγκατάστασης επιταχύνεται στο δ’ 
τρίμηνο.  
 

 

 
 
 

Έξοδα μισθοδοσίας γ’ τριμήνου και εννεαμήνου 2017 και 2016 

(Ποσά σε χιλ. ευρώ) 
γ' 

τρίμηνο 
2017 

γ' 
τρίμηνο 

2016 
% Δ 

εννεάμηνο 
2017 

εννεάμηνο 
2016 

% Δ 

Μισθοί και ημερομίσθια 14.111 12.275 15,0 39.131 33.862 15,6 

Ασφαλιστικές εισφορές 2.259 1.750 29,1 7.186 5.447 31,9 

Λοιπά έξοδα προσωπικού 1.092 677 61,4 3.113 3.249 (4,2) 

Σύνολο 17.462 14.702 18,8 49.430 42.558 16,1 

% επί των καθαρών 
εσόδων προ εισφορών 

4,9 4,6   4,7 4,3   
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Έξοδα 
μισθοδοσίας 

Τα έξοδα μισθοδοσίας το εννεάμηνο 2017 
διαμορφώθηκαν σε €49,4εκ συγκριτικά με 
€42,6εκ το εννεάμηνο του 2016 σημειώνοντας 
αύξηση της τάξης του 16,1%. Το γ΄ τρίμηνο 2017 
τα έξοδα μισθοδοσίας αυξήθηκαν κατά 18,8%, 
και ανήλθαν σε €17,5εκ συγκριτικά με €14,7εκ. 
το αντίστοιχο τρίμηνο πέρυσι, λόγω της αύξησης 
του στελεχιακού δυναμικού της εταιρείας.  

 
 

Έξοδα προβολής και διαφήμισης  γ’ τριμήνου και εννεαμήνου 2017 και 2016 

(Ποσά σε χιλ. ευρώ) 
γ' τρίμηνο 

2017 
γ' τρίμηνο 

2016 
% Δ 

εννεάμηνο 
2017 

εννεάμηνο 
2016 

% Δ 

Δωρεές & χορηγίες 4.464 3.766 18,5 17.966 16.483 9,0 

Διαφήμιση 9.142 8.842 3,4 33.229 28.151 18,0 

Σύνολο 13.606 12.608 7,9 51.195 44.635 14,7 

 
 
 
Έξοδα 
προβολής 
και 
διαφήμισης 

Το εννεάμηνο του 2017 τα έξοδα προβολής και 
διαφήμισης ανήλθαν σε €51,2εκ σε σύγκριση με 
€44,6εκ το εννεάμηνο 2016, αυξημένα κατά 
14,7% σε ετήσια βάση. Τα έξοδα προβολής και 
διαφήμισης αυξήθηκαν κατά 7,9% το γ’ τρίμηνο 
2017, εντούτοις ο ρυθμός αύξησης  
επιβραδύνθηκε σημαντικά. 

 
 
 

Λοιπά λειτουργικά έξοδα γ' τριμήνου και εννεαμήνου 2017 και 2016 

(Ποσά σε χιλ. 
ευρώ) 

γ' τρίμηνο 
2017 

γ' τρίμηνο 
2016 

% Δ 
εννεάμηνο 

2017 
εννεάμηνο 

2016 
% Δ 

Κόστος 
παροχών 
πληροφορικής 

20.551 15.259 34,7 55.554 43.805 26,8 

Αμοιβές 
οργανισμών 
κοινής ωφέλειας 
και 
τηλεπικοινωνίας 

3.125 3.871 (19,3) 10.828 10.496 3,2 

Ενοίκια 1.569 2.096 (25,2) 4.995 6.555 (23,8) 

Ανάλωση 
αποθεμάτων 

21.943 23.123 (5,1) 60.899 66.915 (9,0) 

Λοιπά έξοδα 2.791 21.558 (87,1) 45.083 49.830 (9,5) 

Σύνολο 49.978 65.907 (24,2) 177.359 177.600 (0,1) 

 
 
Λοιπά 
λειτουργικά 
έξοδα 

Τα λοιπά λειτουργικά έξοδα το εννεάμηνο του 
2017 μειώθηκαν κατά 0,1% σε ετήσια βάση και 
διαμορφώθηκαν σε €177,4εκ, ενώ στο γ’ τρίμηνο 
2017 ανήλθαν σε €50,0εκ σημειώνοντας μείωση 
24,2% λόγω της αναστροφής επίδικης 
πρόβλεψης ύψους €14,7εκ. Το κόστος παροχών 
πληροφορικής παρέμεινε αυξημένο λόγω των 
νέων συμβάσεων συντήρησης που βαρύνονται 
με κόστη υπολογιζόμενα επί των εσόδων. Τα 
κόστη αυτά ανήλθαν στο εννεάμηνο 2017 σε € 
9,7εκ. 
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Ταμειακές ροές εννεαμήνου 2017 και 2016 

(Ποσά σε χιλ. ευρώ) εννεάμηνο 2017 εννεάμηνο 2016 % Δ 

Ταμειακές ροές από λειτουργικές 
δραστηριότητες 

153.255 53.183 188,2 

Ταμειακές ροές από επενδυτικές 
δραστηριότητες 

(82.457) (113.049) (27,1) 

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες 

3.514 (55.177)  - 

 
 
 
Ταμειακές ροές 
από 
λειτουργικές 
δραστηριότητες 

Οι ταμειακές εισροές από λειτουργικές 
δραστηριότητες ανήλθαν το εννεάμηνο του 
2017 σε €153,3εκ έναντι €53,2εκ το 
εννεάμηνο του 2016 κυρίως λόγω της 
αλλαγής στην περιοδικότητα πληρωμής της 
εισφοράς επί του GGR από τριμηνιαία σε 
μηνιαία βάση από το 2016. 

 

 

  
Ταμειακές ροές 
από 
επενδυτικές 
δραστηριότητες 

Οι ταμειακές ροές από επενδυτικές 
δραστηριότητες διαμορφώθηκαν το 
εννεάμηνο του 2017 σε εκροές €82,5εκ 
κυρίως λόγω της πληρωμής της τελευταίας 
δόσης για την απόκτηση της άδειας του 
ιπποδρομιακού στοιχήματος και της αύξησης 
της συμμετοχής στην Neurosoft. 

  
Ταμειακές ροές 
από 
χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες 

Οι ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες το εννεάμηνο του 2017 
ανήλθαν σε εισροές ύψους €3,5εκ λόγω της 
πληρωμής μερίσματος που αντισταθμίστηκε 
από  καθαρό δανεισμό. 
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3.  ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 
 

 
VLTs – Πρόγραμμα υλοποίησης 

Σε συνέχεια της έναρξης λειτουργίας των 4 πρώτων πιλοτικών καταστημάτων Play στις 11.01.2017, το 
πρόγραμμα υλοποίησης βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ στις 30.09.2017 ήταν σε πλήρη λειτουργία συνολικά 5.297 
VLTs σε 157 καταστήματα Play και 468 πρακτορεία ΟΠΑΠ. 
 
Έκτακτη Γενική Συνέλευση (ΕΓΣ) & Διανομή Κερδών προηγουμένων χρήσεων 

Στις 13 Νοεμβρίου 2017 το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΠΑΠ αποφάσισε να προτείνει στην Έκτακτη Γενική 
Συνέλευση τη διανομή αδιάθετων κερδών, μικτού ποσού € 0,70 ανά μετοχή. Υπό την αίρεση της έγκρισης της 
Ε.Γ.Σ. η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 6 Δεκεμβρίου 2017, η ημερομηνία αποκοπής θα είναι η Δευτέρα 11 
Δεκεμβρίου 2017. Η καταβολή των αδιάθετων κερδών στους δικαιούχους μετόχους θα αρχίσει τη Δευτέρα 18 
Δεκεμβρίου 2017. 
 

Επίδικες προβλέψεις 

Κατά τη διάρκεια του τρίτου τριμήνου του 2017, τέθηκαν υπόψη της Εταιρείας τρεις αποφάσεις του Αρείου Πάγου 
οι οποίες την δικαιώνουν, με αποτέλεσμα την τροποποίηση των εκτιμήσεων της Εταιρείας για την έκβαση 29 
σχετικών υποθέσεων. Σύμφωνα με την πάγια τακτική της αναφορικά με τις προβλέψεις έκβασης δικαστικών 
υποθέσεων, η Εταιρεία προσχώρησε στην αντιστροφή (έσοδο) των σχετικών προβλέψεων, ενισχύοντας τα 
οικονομικά αποτελέσματα γ’ τριμήνου 2017 κατά €14,8εκ (καθαρό ποσό). Τα αποτελέσματα εννεαμήνου 2017 
επηρεάστηκαν κατά €2,7εκ. 
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

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

 

Νίκος Πολυμενάκος - Προϊστάμενος Δ/νσης Σχέσεων με Μετόχους – 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 2017 και της εννιάμηνης περιόδου που έληξε 
την ημερομηνία αυτή 

2. Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος  
 2.1. Ενοποιημένη Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος της 30 Σεπτεμβρίου 2017 και της εννιάμηνης 

περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή 
 2.2. Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος της ΟΠΑΠ Α.Ε. της 30 Σεπτεμβρίου 2017 και της εννιάμηνης 

περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή 
3. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων  
 3.1. Ενοποιημένη Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων της 30 Σεπτεμβρίου 2017 και της εννιάμηνης 

περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή 
 3.2. Ατομική Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων της 30 Σεπτεμβρίου 2017 και της εννιάμηνης 

περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή 
4. Κατάσταση Ταμειακών Ροών της 30 Σεπτεμβρίου 2017 και της εννιάμηνης περιόδου που έληξε την 

ημερομηνία αυτή 

  

Πρόσκληση Τηλεδιάσκεψης 

για τις οικονομικές επιδόσεις εννεαμήνου 2017 
 

Τετάρτη, 15 Νοεμβρίου, 2017 
 

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

Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων εννεαμήνου 2017, 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/9M17   or  http://themediaframe.eu/links/opap9M17.html 

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

mailto:polymenakos@opap.gr
mailto:vitorakis@opap.gr
http://themediaframe.eu/links/opap9M17.html
http://themediaframe.eu/links/opap9M17.html
http://themediaframe.eu/links/opap9M17.html
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1. Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης 
Της 30 Σεπτεμβρίου 2017 και της εννιάμηνης περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή 

(Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 

  
  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 30.09.2017 31.12.2016 30.09.2017 31.12.2016 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία           

Ασώματες ακινητοποιήσεις    1.192.309 1.216.858 1.024.352 1.041.090 

Ενσώματες ακινητοποιήσεις    85.165 67.583 62.757 45.196 

Επενδύσεις σε ακίνητα   927 940 927 940 

Υπεραξία   54.676 14.183 - - 

Συμμετοχές σε θυγατρικές εταιρείες   - - 295.604 280.604 

Συμμετοχές σε συγγενείς εταιρείες   - 12.175 - - 

Μακροπρόθεσμες εμπορικές απαιτήσεις   13 13 13 13 

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά 
στοιχεία 

  4.618 6.384 22.908 21.263 

Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση    -   12.154   -    -   

Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών 
στοιχείων 

  1.337.708 1.330.291 1.406.560 1.389.107 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία           

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα   347.835 273.523 208.329 65.433 

Αποθέματα    7.819 12.469 2.207 2.350 

Εμπορικές απαιτήσεις    79.691 80.634 31.828 33.667 

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά 
στοιχεία 

  71.817  70.757  41.723  50.198  

Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών 
στοιχείων 

  507.161 437.384 284.087 151.648 

Σύνολο Ενεργητικού   1.844.870 1.767.675 1.690.647 1.540.755 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Ίδια κεφάλαια           

Μετοχικό κεφάλαιο    95.700 95.700 95.700 95.700 

Αποθεματικά    32.417 32.417 31.900 31.900 

Ίδιες μετοχές   (9.039) (7.454) (9.039) (7.454) 

Κέρδη εις νέο   800.977 914.614 814.293 917.975 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων που αναλογούν 
σε μετόχους της Εταιρείας 

  920.055 1.035.277 932.854 1.038.121 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές   39.558  36.954   -    -   

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων   959.613 1.072.231 932.854 1.038.121 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις           

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 
 

409.856 263.000 364.856 208.000 

Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση   3.188 - 14.950 3.962 

Προγράμματα παροχών προσωπικού    3.842 1.507 3.296 1.355 

Προβλέψεις   30.754 34.049 29.379 32.673 

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις    8.427  6.699  6.790  5.306  

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων   456.066 305.254 419.271 251.296 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις           

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 
 

172.529 118.689 171.750 118.689 

Εμπορικές υποχρεώσεις   125.602 153.348 61.279 65.100 

Υποχρεώσεις από φόρους   55.300 51.429 47.319 43.960 
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Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις   75.760  66.722  58.174  23.590  

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων   429.190 390.189 338.521 251.338 

Σύνολο υποχρεώσεων   885.257 695.443 757.792 502.634 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων   1.844.870 1.767.675 1.690.647 1.540.755 

 

2. Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος 

2.1. Ενοποιημένη Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος 
Της 30 Σεπτεμβρίου 2017 και της εννιάμηνης περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή 

 (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ πλην των κερδών ανά μετοχή) 

ΟΜΙΛΟΣ 

  2017 2016 

 
01.01-

30.09.2017 
01.07-

30.09.2017 
01.01-

30.09.2016 
01.07-

30.09.2016 

Μικτές εισπράξεις από παιχνίδια   3.213.588 1.088.057 3.044.091 975.255 

Η Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος έχει ως ακολούθως: 

Καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR)   1.045.811 357.351 998.011 319.231 

Εισφορά επί των καθαρών εσόδων και λοιπές 
εισφορές 

  (347.638) (118.397) (333.474) (106.573) 

Προμήθειες πρακτόρων   (264.509) (90.416) (255.539) (81.637) 

Καθαρά έσοδα από παιχνίδια (NGR)   433.664 148.537 408.997 131.022 

Άλλα λειτουργικά έσοδα 
 

67.854 25.393 79.589 24.539 

Λειτουργικά έξοδα           

Κόστος μισθοδοσίας  (49.430) (17.462) (42.558) (14.702) 

Έξοδα προβολής και διαφήμισης  (51.195) (13.606) (44.635) (12.608) 

Άλλα λειτουργικά έξοδα  (177.359) (49.978) (177.600) (65.907) 

Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA)   223.534 92.884 223.795 62.344 

Αποσβέσεις   (44.059) (15.237) (43.578) (14.317) 

Λειτουργικό αποτέλεσμα   179.475 77.647 180.217 48.027 

Χρηματοοικονομικά έσοδα    2.101 605 2.536 1.608 

Χρηματοοικονομικά έξοδα   (17.357) (5.740) (11.896) (4.745) 

Λοιπά χρηματοοικονομικά έσοδα   (267) (567) 450 150 

Κέρδη προ φόρων   163.952 71.945 171.307 45.040 

Φόρος εισοδήματος   (53.324) (23.162) (54.428) (14.920) 

Κέρδη μετά φόρων   110.629 48.782 116.879 30.120 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά φόρων   110.629 48.782 116.879 30.120 

Κέρδη μετά φόρων που αναλογούν σε:   

Μετόχους της Εταιρείας   109.001 48.100 115.120 29.304 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές   1.628 682 1.759 816 

Κέρδη μετά φόρων   110.629 48.782 116.879 30.120 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά φόρων που αναλογούν σε: 

Μετόχους της Εταιρείας   109.001 48.100 115.120 29.304 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές   1.628 682 1.759 816 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά φόρων   110.629 48.782 116.879 30.120 

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

  0,3429 0,1513 0,3613 0,0920 
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2.2. Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος της ΟΠΑΠ Α.Ε. 
Της 30 Σεπτεμβρίου 2017 και της εννιάμηνης περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή 

 (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ πλην των κερδών ανά μετοχή) 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  2017 2016 

 
01.01-

30.09.2017 
01.07-

30.09.2017 
01.01-

30.09.2016 
01.07-

30.09.2016 

Μικτές εισπράξεις από παιχνίδια   2.686.894 923.337 2.552.071 815.443 

Η Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος έχει ως ακολούθως: 

Καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR)   863.519 300.118 827.947 264.103 

Εισφορά επί των καθαρών εσόδων και λοιπές 
εισφορές 

  (300.382) (103.818) (289.448) (92.424) 

Προμήθειες πρακτόρων   (217.691) (75.694) (211.380) (67.269) 

Καθαρά έσοδα από παιχνίδια (NGR)   345.446 120.607 327.118 104.409 

Άλλα λειτουργικά έσοδα  26.972 9.924 29.352 6.793 

Λειτουργικά έξοδα           

Κόστος μισθοδοσίας  (42.895) (14.818) (37.366) (12.940) 

Έξοδα προβολής και διαφήμισης  (38.422) (10.721) (34.010) (9.647) 

Άλλα λειτουργικά έξοδα  (90.573) (20.993) (80.870) (30.550) 

Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA)   200.527 83.998 204.224 58.066 

Αποσβέσεις   (27.408) (9.533) (27.489) (9.046) 

Λειτουργικό αποτέλεσμα   173.119 74.464 176.735 49.019 

Χρηματοοικονομικά έσοδα    927 239 637 121 

Χρηματοοικονομικά έξοδα   (14.787) (4.943) (9.085) (3.771) 

Λοιπά χρηματοοικονομικά έσοδα   6.592 - 9.103 3.000 

Κέρδη προ φόρων   165.853 69.760 177.389 48.369 

Φόρος εισοδήματος   (47.062) (20.669) (51.438) (13.577) 

Κέρδη μετά φόρων   118.790 49.092 125.952 34.792 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά φόρων   118.790 49.092 125.952 34.792 

Κέρδη μετά φόρων που αναλογούν σε:           

Μετόχους της Εταιρείας   118.790 49.092 125.952 34.792 

Κέρδη μετά φόρων   118.790 49.092 125.952 34.792 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά φόρων που αναλογούν σε:       

Μετόχους της Εταιρείας   118.790 49.092 125.952 34.792 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά φόρων   118.790 49.092 125.952 34.792 

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

  0,3737 0,1544 0,3953 0,1092 
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3. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 
  

3.1. Ενοποιημένη Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 
Της 30 Σεπτεμβρίου 2017 και της εννιάμηνης περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή 

 (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 

 

ΟΜΙΛΟΣ 
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Αποθεματικά 
Ίδιες 

μετοχές 
Κέρδη εις 

νέο 

Μη 
ελέγχουσες 
συμμετοχές 

Σύνολο 
Ιδίων 

κεφαλαίων 

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2016 95.700 48.773 (2.719) 1.020.068 41.005 1.202.827 

Συγκεντρωτικά συνολικά 
εισοδήματα περιόδου 01.01-
30.09.2016 

- - - 115.120 1.759 116.879 

Συναλλαγές με τους Μετόχους της Εταιρείας 

Μεταφορά μεταξύ αποθεματικών - (16.574) - 16.574 - - 

Έξοδα αύξησης μετοχικού 
κεφαλαίου θυγατρικής εταιρείας 

- - - (202) (73) (275) 

Μείωση μετοχικού κεφαλαίου 
θυγατρικής εταιρείας 

- - - - (6.598) (6.598) 

Παροχές σε μετοχές - - - 1.326 - 1.326 

Μερίσματα πληρωθέντα - - - (254.875) - (254.875) 

Συνολικές συναλλαγές με τους 
Μετόχους της Εταιρείας 

- (16.574) - (237.177) (6.671) (260.421) 

Υπόλοιπο την 30 Σεπτεμβρίου 
2016 

95.700 32.199 (2.719) 898.011 36.093 1.059.284 

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 

- - - 109.001 1.628 110.629 

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) 800.977 39.558 959.613 
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3.2. Ατομική Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 
Της 30 Σεπτεμβρίου 2017 και της εννιάμηνης περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή 

 (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Αποθεματικά 
Ίδιες 

μετοχές 
Κέρδη εις 

νέο 
Σύνολο Ιδίων 
κεφαλαίων 

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2016 95.700 48.474 (2.719) 1.020.827 1.162.282 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα 
περιόδου 01.01-30.09.2016 

- - - 125.952 125.952 

Μεταφορά μεταξύ αποθεματικών - (16.574) - 16.574 - 

Παροχές σε μετοχές - - - 1.326 1.326 

Μερίσματα πληρωθέντα - - - (254.875) (254.875) 

Υπόλοιπο την 30 Σεπτεμβρίου 2016 95.700 31.900 (2.719) 909.803 1.034.684 

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 

- - - 118.790 118.790 

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

Μερίσματα πληρωθέντα - - - (222.472) (222.472) 

Υπόλοιπο την 30 Σεπτεμβρίου 2017 95.700 31.900 (9.039) 814.293 932.854 

 
  
 

4. Κατάσταση Ταμειακών Ροών 
Της 30 Σεπτεμβρίου 2017 και της εννιάμηνης περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή 

 (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 
  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  
01.01-

30.09.2017 
01.01-

30.09.2016 
01.01-

30.09.2017 
01.01-

30.09.2016 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Κέρδη προ φόρων 163.952 171.307 165.853 177.389 

Προσαρμογή για:         

Αποσβέσεις 44.059 43.578 27.408 27.489 

Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα 15.255 9.309 7.267 (704) 

Προγράμματα παροχών προσωπικού  2.220 1.535 2.103 1.496 

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 25 161 - - 

Άλλες προβλέψεις (2.668) (6.721) (2.668) (6.619) 

Συναλλαγματικές διαφορές - 51 - 50 

(Κέρδη) / ζημίες από συγγενείς 267 (450) - - 

Αποτελέσματα από επενδυτικές 
δραστηριότητες 

24 (728) 6 (670) 

Άλλα μη ταμειακά στοιχεία - - 2.065 2.168 

Σύνολο 223.134 218.042 202.033 200.600 

Μεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης         

(Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων 5.325 1.312 144 (1.290) 

(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων (7.730) (4.465) (13.036) 3.599 

Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλην 
τραπεζών) 

(37.300) (20.836) 3.242 (10.510) 

Αύξηση / (μείωση) φόρων πληρωθέντων 3.448 (70.744) 3.366 (67.879) 
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Σύνολο 186.877 123.309 195.748 124.520 

Τόκοι έξοδα πληρωθέντα (17.896) (10.680) (15.238) (8.005) 

Φόροι εισοδήματος πληρωθέντες (15.727) (59.445) (12.833) (53.900) 

Ταμειακές εισροές από λειτουργικές 
δραστηριότητες 

153.255 53.183 167.677 62.615 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Είσπραξη από πώληση ενσώματων και 
ασώματων ακινητοποιήσεων 

54 680 10 677 

Επιπλέον αντίτιμο για την εξαγορά 
θυγατρικής 

(34.197) (695) - - 

Εισπράξεις από δάνεια σε τρίτους 174 - - - 

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών 
εταιρειών 

- - (15.000) (145.000) 

Δάνεια χορηγηθέντα σε τρίτους - (80.000) - - 

Δάνεια χορηγηθέντα σε θυγατρικές - - (3.600) - 

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

2.613 - - - 

Αγορά ασώματων ακινητοποιήσεων (23.978) (21.192) (2.594) (8.797) 

Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων και 
επενδύσεων σε ακίνητα 

(28.804) (12.915) (25.638) (9.583) 

Μερίσματα εισπραχθέντα - - 6.592 9.103 

Τόκοι εισπραχθέντες 1.680 1.074 921 520 

Ταμειακές εκροές από επενδυτικές 
δραστηριότητες 

(82.457) (113.049) (39.309) (153.081) 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Εισπράξεις από χορηγούμενα και εκδοθέντα 
δάνεια 

233.524 236.429 233.524 183.929 

Πληρωμές δανείων (33.939) (30.097) (23.939) (97) 

Αγορά ιδίων μετοχών (1.585) - (1.585) - 

Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου 
θυγατρικών εταιρειών 

(165) (275) - - 

Επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής - (6.598) - - 

Μερίσματα πληρωθέντα (194.320) (254.636) (193.470) (254.636) 

Ταμειακές εισροές/(εκροές) από 
χρηματοδοτικές δραστηριότητες 

3.514 (55.177) 14.528 (70.804) 

Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά 
διαθέσιμα και ισοδύναμα 

74.312 (115.043) 142.896 (161.270) 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην 
αρχή της περιόδου 

273.523 301.695 65.433 231.115 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο 
τέλος της περιόδου 

347.835 186.652 208.329 69.845 

 


